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1- ATA DA 52• SESSÃO, EM 
2 DE MAIO DE !983 _ 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

- Projetas de Lei dii Cãma.i-a n'i's 
30, 79, 139 e 140/82; Projetas de 
Resolução n~'s 81, 6 e 4(82; 254, 
175, 169, 157, 156, 140, 143 e 
118/81; 141 e 153/82 (redações fi
nais). 

1~2- Discursos do Expediente 

SENADOR ITAMAR 
FRANCO- Faledmento do AI~ 
mirante Paulo de Castro Moreira 
da Silva. Encaminhamento à Mesa 
de requerimento de informações a 
serem prestadas pelo Ministério da 
Fazenda. Comentârios a propósitó 
de observações feitas PelO--prof. Ju
lien Chacel, da FGV, a respeit_o da 
eleição presidencial e a ordem eco
nómica do País. 

~UMÃRIO 

SENADOR GABRIEL 
HERMES- Construção do com
plexo hidrelétríco -âe Tucuruí. 

13- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução nq 
109/81, que autoriza a Companhia 
d"e Habitação do- Acre (COHAR
Acre), a CorHratar õperação de cré
dito no _valor de CrS 
1.070:S25.000,-01J. Aprovado, tendo 

-"rertO- d6claraçào de voto o Sr. Jorge 
Kalume. A Comissão de Redação. 

- Requerimentos n9s 608 e 609; 
~611 a 613, de 1983, de desarquiva
mento das proposições que men
cionam. Aprovados. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução o9 110/81, que autoriza_ 
a Prefeitura Municípal de São José 
dos Campos (SP), a elevar em CrSi 
1.097.338.207,68, o moriiante de 
sua dívida consolidada. Aprovada. 
Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução nt? 133/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Taguari-

!íng.a (SP), a elevar _em Cr~Si 
12.000.000,00, O mOlltafite de sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 153/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de V alinhos 
(SP), a elevar em Cr$ 
36A95.800,00, o montante de sua 
dívid._a consoli(,iada. Aprovada.. Ã 
promul_gação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução nt? 2ll/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Votoran
tim (SP) a elevar em Cr$ 
57.964. 717,30, o montante de sua 
divida consolidada. Apro.,.ada. À 
promulgação. 

.:._ Redaçào Final do Projeto de 
Resolução n~ 230/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Luz 
(MG). a elevar em Cr$ 
92.175.300,00, o montante de _sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã 
promulgação. 

- Redação Finai do Projetq de 
Resolução n"' 268/81, que autoriza 
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CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o- Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ }9, da Constituição, e eu,..Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgá o seguintt 

DECRETO LEGISLATIVO N• 16, DE 1983 

Aprova o texto do D~creto-lei n9 1.967, de 23 de 
novembro de 1982, que "altera a legislação do impos-
to de renda das pessoas jurídicas, e dá outras provi
dênciaS". 

Artigo único_. __ É aprovado o texto do Decreto-lei n9 
I.967, de 23 de novembro de 1982, que "altera a legis
lação do imposto de renda das pessoas jurídicas, e dá ou
tras providências". 

Senado Federal, 2 de maio de 1983,_- Nilo Coelho, 
Presidente. 

SENADO fEDERAL 

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

RESOLUÇÃO N' 145, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e 
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Art. 1 q É a Prefeitura Municipal de Candeláiia, Es
tado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Re
solução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral, autorizada a elevar em Cr$ 11.646.800,00 (onze 
milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada, a fim de 
que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto 
à Caixa Económíca Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado à construção de escolas rurais, naque
le Município, obedecid"as as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo process.o. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 
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a Prefeitura Municipal de Salto 
(SP), a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 54,989,38(),82, 
Aprovada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n'>' 5/82, que autoriza o 
Governo do Estado _çle Alagoas a 
elevar em CrS 551.515.5QO,OO, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n"' 83(82, que autoriza o 
GoveinO dQ Est_ado da .P<tt~íPa a 
elevar em Cr$ 749.781.000,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovada. À promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n"' 138/82, que autoriza 
o Governo do Estado de Alago as a 
elevar em CrS Ll72.118.000,00 o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n9 140(82, que autoriza 
o Governo do Estado d~ São Pa.ulo 
a elevar em Cr$ 493.000.000,00, o 
montante de sua dívida consolida~ 
da. Aprovada. Ã promulgação. 

-Projeto de Resolução n'i' • 
94/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Iguatama (MG), a 
elevar em Cr$ 105.85_5.750,00, o 
montante de sua dívida cons_olida
da. Aprovado. Â Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução ·ny 
144-/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Betim (MG)> a elevar 
em Cr$ 846.846.000,00, o montante 

de sua dívida consolidada. Aprova• 
do. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Re_solu_ção n"' 
146/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Raul Soares (MG), a 
elevar em CrS 211.711.500,00, o 
montante de $Ua dívida consolida~ 
da. Aprovado. Â Comissão de Re
dação._ 

L4- DISCURSOS APOS A OR
DEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SAN
'riLLlJ - -.Restabe_lecimento de 
prerrogativas do Congresso Nacio~ 
nal para determinar as diretrizes da 
política econômica do País. 

SENADOR FÁBIO 
LUCENA -Observações sobre os 
novos níveis do _salário mínimo de
cretados ontem pelo Govemo. Re
tenção de cotas, por parte do Go~ 
verno, dos recursos provenientes de 
fundos especiais devidos aos Esta~ 
dos e Municípios. 

SENADOR LOURIVAL 
BAPTISTA-.. Falecünento de 
Nelson Diniz Aguiar Dantas. 

SENADOR GASTÁ O 
MVLLER- Manifesto reiyipdi
catório dos alunos do curso de me
dicina da Universidade Federal de 
Mato Grosso. 

L5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO, ENCERRAMENTO, 

"2',- DISCURSOS' PRONUN-
CIADOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Dos Srs. Almir Pinto _e Itamar 
Franco, proferidos na sessão de 29-
4-83. 

3-ATAS DE COMISSOES _ 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-~ 
LIDERES DÍ;: PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSÚES PERMANENTES 

-SUMÁRIO DA 44•

SESSÃO, REALIZADA 
EM 

22 DE ABRIL DE 1983 

(Publicada no DÇN 
Seção II, de 23-4-83) 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação do Su~ 

mârio, feita no DCN~Seção_ 
II, de 23-4-83, no cabeçalho 
da Sessão, 

Onde se lê: 
ATA DA 44• SESSÃO, 

EM 21 Dli ABRIL DE 1983 
Leia~se: 

ATA DA 44• SESSÃO, EM 
22 DE ABRIL DE 1983 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO VI, da Cons..tituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

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

RESOLUÇÃO No 146, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, tre-
zentos e vinte e quatro mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 1"' b a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, 
Estado do Rio Grande do Sul, nos t~rm<;>s do art. 29 da 
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada cm Cr$ 627.324.000,00 (seiscentoS-e Vinte e 
sete milhões, trezentos e vinte e qUatro mil Cruzeiros}, 
cqrrespondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 (um mil, quarenta e 
cinco cruzeiros c ·cinqtlenta e quatro centavos), Vigente 
emjulhoj8f, a fim de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor ao Banco do Estado do Rio Grande do 
Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional de Habitação ~ BNH, destinado à exe
cução das obras de infra e superestrutUra COmpreendidas 
no Projeto CURA "Ve_ra Cruz", naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo Processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983, -Nilo Coelho, 
Presidente. 

RESOLUÇÃO No 147, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joinville, Es~ 
tado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 
526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, se~ 
teccntos e dezesseis mil cruzeiros)' o montante de s,ua 
dívida consolidada. 

Art. 1"' h a Prefeitura Muníci"pal deJoinville, Estado 
de Santa Catarina, nos termos do art. 2"' da Resolução n'i' 
93, de li de outubro de 1976; do Senado Federal, autori-

- zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhõ-es, se
tecentos e dezesseis mil cruzeiros), corrC$pondentes a 
600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeirõs e oitenta 

·· e seis centavos), vigente cm abrii/81, a finl de cjue po.ssâ 
contratar um emprêstimo de igual valor junto ao Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal de Habitação - BNH, destinado à execução de 
obras de infra-estrutura urbana em áreas carentes, na
quela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983. - Nilo CÕelh_o, 
Presidente. 

Maio de 1,983 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, i:nciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 148, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, a elevar em CrS 59.811.900,00 
( cinqüenta e nove milhões, oitocentos e onze mil e no~ 
vecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro; nos termos do art. 2~> da Resolução n9 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe<leral, autori
zada a elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqiienta e nove 
milhões, oitocentos e onze mil e novecentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caix_a 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de 7 (sete) unidades de saúde, 
naquele Município, obedecidas_ as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processQ~ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No 149, DE 1983 

Autoriza a P.:-efeitura Municipal de Paulínia, Esta· 
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 
(um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e qua
tro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

A~t·. l"' ~a Prefeit~ra Municipal de Paulínia, Estado 
de São Paulo, nos termOs do art. 29 da Resolução n9 93~ 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e 
oite.1ta e quatro mil cruzeiros), correspondentes a 
600.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
CrS 1.683,14 (um mil. seiscentos e oitenta e três cruzeiros 
e quatorze c_eotavos), vigente em abril/82, a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à 
Caixa Económica do Estado de São Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação- BNH, destinado à implantação do ProjetO 
CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central_ do Brasil no respectivo pro~ 
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Fedú8.1, 29 de abril de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No ISO, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal~ 
ves, Estado do Rio Grande do Sul, a cle\·ar em Cr$ 
17.390~000,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art, 1~ É _a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal· 
ves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2'i' 
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da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 17.390.000,00 (de~ 
zessete milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empr~timo de igual valor jumo à Caixa 
Econômica Federal, medjante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao DCsenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de rede pluvial e aquisição de 
equipamento para coleta e tratamento de lixo, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo BaO
co Central do Brasil no respectivo processo, 

Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na_ data de, 
sua publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

· RESOLUÇÃO N• 151, D~ 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçal~ 
ves, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, 
noncentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. lY t a Prefeitura Municipal de Bento Gonç~l
ves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$249.919.216,00 (duzentos e quarenta 
e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzen
tos e dezesseis cruzeiros), correspondentes a 376.724,36 
UPC, considerado o valor nominal ~a UPC de Çr$ 
663,56 {seiscentos e. sessenta e três cruzeiros e cinqí.lent"a e 
seis centavos), vigente em outubro/80, a fim de Que pos· 
sa contratar um empréstiino de igual valor junto ao .13an
co do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi

, tação - BNH, destinado à implantação e desenvolvi-
mento do Projeto CURA Piloto, que abrangerá os bair· 
ros Progresso e São Roque, naquele Município, obedeci
das as condiçõeS admitidas pelo Barico Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 29 de abril de 1983.- Nilo Coelho, 
Presjdente. 

Ata da 52• Sessão, 
em 2 de maio de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinãria 
da 47• Legislatura 

Presidência do Sr. Moacyr Dai/a 

O SR. PRESIDENTE (!'doacyr Dalla) - A lista de 
presença' acusa o c~mparecimento de 25 Srs. Senadores. 
Havendo nC!mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 9~Secretário procederá à leitura do Expediente. 

2 lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 270, 271 E 272, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 30, de 1982 
(n' 1.482, de 1979, na Casa de origem), que udispõe 
sobre os portadores de pneumoconlose em face da le-
gislaçio acidentária". 

PARECER N• 270, DE 1983 
D~. Comissão de S~úde 

Relaiord: Senadora LaéliO de Alcântara 

De autoria do nobre Deputado W alma r de Luca, o 
projeto em exame propõe que, para os efeitos da legis~ 
lação de acidentes do trabalho, sejam obrigatoriamente 
seguidos os critérios estabelecidos pela Organização In~ 
ternacional do Trabalho - OIT, na classificação da 
pneumoconiose. 

Estabelece o art. 29 que, quando presentes a imagem 
radiológica do tipo "L" e as categorias 1 e 2 de "p" !! 

- "n", sem alterações funcionais cardiorrespirat6rlas, o 
portador terá direito ao auxílio suplementar de que trata 
o art, 99, da Lei n~' 6.367, de 19 de outubro de 1976, po
dendo permanecer ao mesmo trabalho, inãS 
submetendo-se a reinspeções médicas períodicas. 

No caso de ocorrer modificação da imagem radiológi~ 
ca, acusando ProgresSão, agravamento ou aparição de 
alterações funcionais de capacidade cardiorrespirátória, 
determina a proposição que o segurado deverá ser remo~ 
vida para trabalho "a céu aberto", conforme preceitua o 
art. 300 da CL T, fazendo ainda jus à percepção do 
auxílio~acidente e, se for o caso, à aposentadoria por in~ 
va1idez acldentãria. 

Em sua longa e bem fundamentada justificação, o ilus~ 
tre autor do projeto afirma que de basicamente visa a 
tornar óOrigaiória a observância de critérios internacio
nais baixados pe~a Organização Internacional do Traba
lho e que nunca deveriam ter sido abolidos, Ll:ma vez que, 
no cãso--âa pneumoconiose, doenÇa respiratória, que co
mumente inspira cuidados médicos, estão em jogo vidas 
humanas que, no dizer do autor da proposição em exa
me, "só a desumanização da Previdência Social poderia 
levar a desprezá-las". 

O projeto tem o grande mérito de convalidar dentro 
do Sistema da Previdência Social princípios vitais de in
teresse da sâode, que foram, sem qualquer justificativa, 
postergados, não obstante terem o respaldo da OIT, 
sobretudo no tocante à necessidade da concessão dos be
nefícios legais ao segurado portador da pneumoconiose 
após constatação de sua evolução mórbida através de 
exame radiológico e reinspeção perlodica do estado de 
saúde do paciente. 

A ilustrada Comissão de Saúde da Câmara dos Depu
tados lamenta com razão o desvio a que se lançou o siste-

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, A.CHA.Jr{-SE PRE--~--ma-previdenciârio, quanto ao cuidado e assistência que 
SENTES()$ SRS. SENÃDORES: devem ser disp-C:nsados ao~ portadores de pneumoconio

Jorge Kalume- Fábio Lucena........, Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves - Gabriel_ Hermes_:- Alexandre 
Costa- Helvídio Nunes -João Lobo- Martins Filho 
- Marco Maciel - Guilherme Palmeira - Louríval 
Baptista- Passos Pôrto- Lomanto Júnior- José Ig
nâcio - Moacyr Dalla - Itamar Franco ......;. Alfredo 
Campos - Henrique Santillo - Benedito Canelas -
Gastão MOÍ!er- Marcelo Miranda- Saldanha Derzí 
- Jorge Bornhausen - Carlos Chiarelli. 

se e o fato de terem sido subtraído ao segurados direitos 
reconhecidos pela comunidade internacional, sendo, 
portanto, de toda justiça convidá-los aos que se aciden
tam em razão ao de um tipo especial de trabalho reco
nhecidamente penoso e difícil, que, não raro, enêurta a 
vida e faz desfalecerem as energias dos que precisam tra
balhar em minas de carvão, para ganhar o pão de cada 
dia. 

Do ponto de_ vi~ta legal, médico~ social, a proposição 
é das mais oportunas e sua aprovação se torna, atua!-
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mente, mais imperiosa em face da maior incidência dos 
acidentes profissionais provocados por aquela doença e ' 
pelo awnento do número de trabalhadores que lidam 
com os seus agentes desencadeadores, 

Sabemos da existência da pneumoconiose simples pro~ 
vacada pelas poeiras inertes nos pulmões sem aparente 
nocividade, como !: o caso da antracose e do tipo de 
priCunioConíOSe decorrente da bisslnose (alergia a poei
ras das fibras de algodão, ou dos fungos (pulmão de agri~ 
cUltor). 

O problema maior, porém, se prende à pneumoconio
se proveniente dà. inalação sfiica, do asbesto e de outros 
agentes químicos, que, sob a ação prolongada deles, 
pode provocar doenças crónicas debilitantes, como a sili
cose ou asbestose, com formação de tecido fibroso cica
tricial nos pulmões. 

A silicose, por exemplo, como sabem muito bem os 
eminentes membros desta Comissão, doença característi
ca de trabalhadores em minas e em canteiros, costuma 
levar seus pacientes a s!:rlas complicações pulmonares e 
até mesmo à tuberculose, jâ que os pulmões, uma vez 
afetados pela inalação daquelas poeiras, ficam perma
nentemente danificados; muitas vezes de maneira irrecu
perável. 

Não obstante disporem os pulmões do homem de me
canismos bastante eficazes capazes de prevenir a for
mação de depósitos patológicos de poeiras, graças a seu 
mecanismo d.e filtragem, a sujeição habitual à sua ina
lação pode acarretar efeitos altamente maléficos à satíde. 

É comum vet-se trabalhadores expostos a uma combi~ 
nação de p-oeiras nocivas, cada uma das quais possuindo 
maior ou menor potência de produção de seus efeitos pa
tológicos. 

O que faz com qué, por exemplo, uma pneumoconiose 
chegue ou não a causar incapacidade para o trabalho, 
dependerá, por certo, da quantidade do tecido pulmonar 
perdida em sua capacidade funcional, ou pelo estado do 
tecido cicatricial produzido pela presença das poeiras, 
ou, ainda, por ambas as causas. 

O que ê certo é que o surgimento da gravidade da insu
ficiência respiratória consecutiva a uma pneumoconiose 
vai -depender da quantidade de poeira que o trabalhador 
haja inalado. Por isso mesmo o projeto do ilustre depu
tado Walmor de Luca prevê com muita oportunidade os 
tipos recomendados de exames radiológicos e a necessi
dade de se proceder à verificação em reinspeção periódi
ca d.a modificação dá imagem radiológica do paciente, a 
fim de se poder determinar a concessão dos benefícios 
previstos em lei, e se for o caso, -até a aposentadoria por 
invalidez acidentâria. 

Hoje, como s_e sabe, já existe uma dassificação inter
nacional minuciosa das capacidades radiológicas persis
tentes nos campos pulmonares, provocadas por inalação 
de poeiras minerais e de oUtras naturezas, 1:: através de$
ses exames, aliados a dados quantitativos e qualitativos, 
que se pode estiinar o grau da gravidade da pneumoco
niose. 

A proposição em exame, como-se vê, encontra seu fun
damento, não só na necessidade de se fazerem observar 
os critérios estabelecidos pela Organização Internacional 
do Trabalho, como em imperiosas raz~es de ordem so;. 
cial e sanitâria. 

Pelos motivos expostos, a Comissão de Saúde opina 
pela a aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 20 de maio-de 1982.- Almir Pin· 
to,. Presidente em exercício- Laélla de Alcântara, Rela
tor - Gastão Müller- Henrique Santillo. 

PARECER N• 271, DE !983 
DJ.l_ Comissão de LegisJaçÍio Social 

Relator: Senador Henrlque Santillo. 

O eminente Deputado Walm.or de Luca, lídimo repre: 
sentante de região densa em trabalhadores nas lides do 
carvão mineral, no Estado de Santa Catarina, apresenta 
Projeto estabelecendo os critérios da Organização Inter-
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nacional do Trabalho na classificação das pneumoconio~ 
ses, para os efeitos da legislação de acidentei _do traba
lho, estendendo aos trabalhadores c_ujas imagens ton'!ci~ . 
cas apresentem tipo radiológico "L" e categorias l e2 de 
"p" e "n", mesmo sem alterações funcionais cârdio
respiratófüi.S, o auxílio-suplementar- tratado pelo A"i'tiiiO 
99 da Lei nY 6.361, de 19 de outubro de 1976, e obrigando 
a transferência do trabalhador para trabalhO a- "céU 
aberto", quando aparecerem, pela reinspeção per:iódi.ca, 
imagens de progressão ou aparecimento_ de alterações 
funcionais, conforme o Artigo 300 e p·arágralo -únicõ da 
CLT. 

As pneumoconioses, patologia pulmonar resultante da 
inalação prolongada de poei"ras, inorgãriicás- oU -orgâni
cas, traduzem-se por alterações morfológicas das pare
des dos brônquios e dos bronquíolõs, aumentando_ sU:a 
rigidez e espessura, reduzindo a ação de seu epitélio Ciliar 
e provocando, quase sempre, conseqüências de carâter 
funcional para o lado do aparelho cárdio-circ_ulatório, 
pela redução da capacidade respiratória e o- estabeleci
mento do enfisema pulmonar, em maior ou menor grau. 

A longo prazo, o epitélio bronquial sofre alterações 
que acabam permitindo a penetração de maior quantida
de de partículas mais volumosas no ·segmento respira
tório do pulmão. Já precocemente podem aparecer as in
formações de estenoses e ex..tasias (bronqulolo-ectasias), 
sendo denominadas de bronquiolites pneumoconióticos 
deformantes. b uma das responsáveis pelo instituir-se 
do enfisema e das lesões prec_oces da função_ respiratória, 
antes que se manifestem sinais clínicos e, especialmente, 
radiológicos. 

Submetidos a esSe perigoso processo de distúrbios o r~ 
gânlcos e cOD.seqüeii.ie in-cap3Cifa"Çã(l cárdio-respiratória 
encontram-se todas as pessoas que vivem em ambientes 
poluídos, especialmente os que trabalham em determina
dos setores da economia (doenças profissionais), Entre 
os últimos, estão os mineiros que tratam coin O carvão 
mineral, trabillhando em minas CUjo ar atmosferico apre
senta elevadíssimo teor de :PartlcUhi.s iD.orSânicas. RE:Pe
tindo o emérito anatomo-patologista Patrício Luigi Bo
gliollo, em sua "Patologia": 

"De fato, ·as estatísticas demonstrai-ri q-Ue-, noS 
mineiros não sUbmetidos a inedidaS de prevençãO, o 
enfisema se estabelece, em média, 10 ariOs arites-QUe 
em operáriOs i:le--outras indústrias; e que pratica
mente todos os trabalhadores em galerias de minas 
chegam enfisematosos à idade da aposentadoria." 

Nestes trabalhadores surge, em geral, a antracose em 
grau elevado, e em cujos pulmões é bem maior a inciaên
cia da tuberculose. 

Por outro lado, a forma mais grave de pneumoconiose 
é a silicose, pela inalação de partículas de sílica (Sí02), 
levando, com muito mais freqUência, à foimação do en
fisema pulmonar precoce. 

Conforme levantamento realizado pela Subdivisão de 
Recenseamento Torácicõ dO SES!, em São Paulo, são as 
seguintes as principais indúS:tiías e tipos de trabalho res
ponsáveis pelo aparecimento da silicose, em nosso meiO: 

-moagem de pedras (fábricas de vidros, abrasivos; 
louças, etc.); 

- polimento com ji-l.to de areiã (fundições, m-etalúrgi
cas, vidraçarias); 
·- -composição ou místuração-de pós (fundição de vi
dros ou louças); 

-fabricação de saponâceos, sabão abrasivo, pó de 
polimento de metais, lixas; 

- rebarbação e._ esmerilhação de peças de ferro fundi
do que trazem restos de areia dos moldes de fundição; 

-moldagem (fundição de peças de ferro ou aço; mol-
des feitos em areia fina); 

-torneiras. de louça; 
-peneiradores (vidraios e fundições); 
-britadores de pedra; 
-perfuradores de túneiS-; 
-cortadores e esmerilhadores de mármores e grani-

tos; 
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--:-perfuração de rolhas em galerias de minas (ouro, 
carvão, cobre, ferro, etc.); 
-na perfuração de rochas nas minas de antracite (as

sociada à antracose). 
Vê-se, portanto, a gama de riscos e a multiplicidade de 

ocupações- perigosas a que se submete amplo setor de 
nossa população economicamente ativa. De resto, é mis
ter Cónsigti.af o descuido criminoso de boa parte das em~ 
presas no trato da defesa de seus trabalhadores em nosso 
meio; O Ministério do Trabalho c o Ministério da Saúde 
carecem de meios de fiscalização mais eficaz, é bem ver
dade~ Pior __ que isso, entretanto, tem sido a própria con
cépÇão -de nosso capitalismo selvagem, sempre ávido em 

· eXaúrTi O trabalhad_or até sua última gota de sangue, ma~ 
x.imizando seus lucros. 

E Indub~tável que apenas um movimento sindical livre 
e autônomo num regime verdadeiramente democrático 
permitirá aos trabalhadores brasileiros conquistarem 

- maiores direitos de proteção no trabalho. 
Ainda assim, todavia, julgamos oportunas e justas as 

medidas propostas no Projeto sob exame, motivo por 
que essa Comissão de Legislação Social opina por sua 
aprovação. 

Sala das Comissões, 19 de agosto d_e 1982. - Gabriel 
Hermes, Presidente eventual - Henrique Santillo Rela
tor- Aáerbal Jurema- Aloysio Chaves- Almir Pinto. 

PARECER NY 272, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Amaral Peixoto 

O projeto que ora nos incumbe relatar tem por objeti
vo tornar obrigatória, para os efeitos da legislaçãO de a~ 
cidentes_ do trabalho, a adoção dos critérios estabeleci
dos pela Organização Internacional do Trabalho -
OIT, na Classificação da pneumoconiose. 
. [)e_ autoria do deputado Walmor de Luça, a matéria já 
r~Peu pronunciamentos fa~cirâveis das doutas Comis
sões de Saúde e Legislação Social. 

-No âmbi~9 da competência regiinental desta Comis
são, cabe examinar as implicações financeiras da medida 
proposta no projeito. 

Tratando-se de casos especificamente relacionados à 
legislação de acidentes do trabalho, o custeio das despe
sas adicionais porventura resultantes seria atendido pe
las tarifas de seguros, normalmente fixadas em função de 
câlculos atuariais. 

-Cõnsideranôõ,-põis,-õ ca.ráter-aut_ofirianciávei âa me
dida, or_inamos pela aprovação do projeto, no âmbito da 
competência desta Comissão. 

Sala da Comissão, 28 de abril de 1983. -José Lins, 
Presidente, em exercício - Amarai Peixoto, Relator
Saldanha Derzi- Jorge Kalume - Guilherme Palmeira 
- Alfonso Çamargo - Severo Gomes- Hélio Gueiros 
- Gabriel Hermes. 

PARECERES Nos 273 E 274, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1982 
(n9 5._851-B, de 198Z...CD), que "autoriza a doação, 
ao Estac}o de Gqiás, do imóvel que menciona, situado 
no Município ~e Pedro Afonso, naquele E~tado". 

PARECER No 273, DE 1983 
D~ Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

O projeto de lei que vem à ·aj,-reciaçâo deste Órgão 
Técnico autoriza o Poder ExecutiVo a transferir, por 
doação, ao Estado de Goiás, um imóvel com oitenta e 
sete milhões, oitenta e oito mil, novecentos e cinqUenta e 
um metros quadrados. 

Referida área situa-se no Município de Pedro Afonso, 
Goiás, e destina-se à implantação, pelo doriãfái-To, de 
projetas integrantes do Plano de Ação do Governo do 
Estado de Goiás. 
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Na- forma do art. 39, a doação se fará mediante contra
to a ser lavrado em livro próprio do serviço de Patrimô
nio da União. A doação será nula; sem direito o dona
tário a qualqUer indenização; inclusive por benfeitorias 
realizadâs e com reversão do imóvel, se a este for dada 
destinação diversa da prevista, ou se ocorrer inadimple-
ffif:nto de Cfãusula contratuaL -

A ExPosição de Motivos mostra que: 
1 - a referida área foi doada pelo Estado de GOiáS- à 

União Fedeial, por meio da Lei Estadual nY 453, -de -8 de 
dezembro de-1949, e da Escritura Pú"blica de 25 de março 
de 1965, lavrada no livro 240, fls. 5/7 do 29 Tabelionato 
Público de Souza, Goiânía; - -- -

2- a doaÇão cibjetivou a instalação de um Posto 
Agropecuárío do Ministério da Agricultura, e a União 
aceitoli.~a, por meio dos Decretos n9s 5.190/61 c_ 
53.788/64; 

3 - o Ministro da Agricultura, pelo A viso nY 260, de 2 ' 
de maio de 1980, solicitou a devolução- da àrea ao doã
dor- o Estado de Goiás- a fim de nele-sei impfantado 
o Projeto Rio do Sono; 

4 - o referido Projeto Rio do Sono consiste, basica
mente em fixar-se a população rural da região - aluai
mente vivendo em condições subumanas- em local de 
efetivo potencial agrícola; 

5·:....:.. em 1981, o Governador de Goiás pleiteou a devo
lUção da área, esclarecendo que, de início, seria aprovei
tada a área de sessenta e quatro milhões de metros qua
drados, ficando a remanescente para ser utilizada em 
criação de animã.iS e na formação de miniparque flores
tal; 

6- o serviço de Patrimônio da União e a secretaria 
Geral do Ministério da Agricultura consideraram desati
vado, rescentemente, o Posto Agropecuário do locat,' 
manifestarido-se faVõravelm-ente à doação da gleba em 
referência ao estado de Goiás. --

Diante disso, foi encaminhado ao Congresso o projeto 
de lei em exame, com a manifestação favorável dos ór
gãos competentes do Poder ExecutiVo. 

Localiza-se a área em apreço em Bom Tempo e Tabo
cão, à margem direita do rio do Sono, Município de Pe
dro Afonso, Goiás.. 

É evidente o interesse público, na devolução, ao Esta
do de Goiás, da área de qUe trata o presente projeto. 

Opinamos, por isso mesmo, pela aprovação do presen-. 
te projeto de lei. 

Sala das ComiSsões, 29 de dezembro de 1982. -Leiu 
Chaves, Presidente. - Benedito Ferreira, Relator. -
Militrn.--..-FllliO-=--Kéhe(f{iO-cane7liii-.:..:..:-João Lúcio. 

PARECER No 274, DE 1983. 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem 
n"' 78/72, encaminha ao Congresso Nacional, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado 
da Fazenda, projeto de lei que autoriza o Poder Executi
vo "a transferir, por doação, ao Estado de Goiás, imóvel 
constituído por um terreno, com área de 87.088.951,00 
m1 (oitenta e sete milhões, oitenta e oito mil, novecentos 
e cinquüenta e um metros quadrados) e henfeit~rias, si
tuado no Município de Pedro Afonso, naquele Estado". 

O projeto estabelece, como condições para a transfe
rência, que o"imóvel destinar-se~á implantação, pelo do
natário, de projetas integrantes do plano de Ação do 
Governo do Estado de Goiás, e que a doação será feita 
mediante cóntrato a ser lavrado perante o Serviço do Pa
trimônio da Uniã_o, sendo considerada nula e_çom reye:r
são_ ao im_óvel do doador, sem qualquer indenização ao 
donatário, illclusive por benfeitorias realizadas, na hip6= 
tese de ser dada destinação diversa da prevista no projeto 
ou na de ocorrer inadimplemento da cláusula contratual. 

A doação,_objeto da proposíçãosob exame, é 3.mpla
mente justificada na exposição de motivos do Ministro 

. de Estado da Fãzenda, onde se destaca: 
"2- A área mencionada havia sido doada por aquele 

Estado à União Federal - através da Lei Estadual n9 
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453, de 8-12-49, e da Escritura Pública de 25-3-65,1ãvfa~ 
da no Livro 240, às folhas 5/7, do 29 Tabelionato Púb!i
co de Souza, de Goiânia (GO) deStinando-se à JnSta
lação, pela donatária, de um Posto Ag_ropecuáriO ao· Mi-
niStério da ÃgrTCu.ltura. 

3- A União Federal, através dos Decretos n~' 5I.I90, 
de J 1-8-61, e n~' 53.788, de 20-3-64, aceitou a referida 
doação. 

4-0 Exm~> Sr. Ministro da Agricultura solicHou, 
através do Aviso nl'260, de 2-5-80, a devolução da-ârea 
ao doador - o Estado de Goiás -objetivando B. exe
cução, no local, dQ "Projeto Rio do Sono"._ 
5- Através do Oficio n\' 96, de -13 de março de 1981, 

o Exm~' Sr. Governador do Estado de Goiás pleiteou a 
doação daquela área, visando a implantar na região o ci
tado "Projeto Rio do Sono", que basjcamente, em se fi
xar a população rural desta região, atualmente vivendo 
em condições subumanas, em local de efetivo potencial 
agrícola. Elucidou, ainda, que, de inicio, será aprovei!a
da a área de 64.000.00,00 ml, sendo a remanescente utili
zada em criação de animais e na formação de ffilnipar
que florestal. 

6- O Serviço do Patrimônio da União e a Secretaria 
Geral deste Ministério, considerando encontrar-se desa
tivado, presentemente, o referido Posto Agropecuário e, 
considerando, ainda, a manifestação favorável do Exm'i' 
Sr. Ministro da Agricultura,_oPinam seja doada ao Esta
do de Goiás, mediante_ lei, a gleba solicitada." 

Como se observa, a proporção está redigida consoante 
os te'rmos a dotados para alienações da espécie, razâo por 
que, do ponto de vista dado ao exame deste Órgão Téc
nico, opinamos pela sua aprovação. 

Sala da Comissão, em 28 de abril de 1983. - José 
Lins, Presidente, em exercício - Giibriet Hi!~rmes, Rela-' 
tor- Jorge Kalume- Amaral Furlan- Guilherme Pal
meira- Amaral Peixoto- Hélio GU""eirõs...:..:. Sev"ero Go
mes- Saldanha Derzi --Affonso Camargo. 

PARECER N• 275, DE 1983 

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n'i' 139, de 1982 (nl' 6.094-B/82, na Casa 
de origem), que "atualiza o valor da pensão instituída 
pela Lei n~' 3.130, de 3 de maio de 1957". 

Relator: Senador Gabriel Hennes 

A matéria ora relatada tem por finalidade a atuali· 
zação do valor da pensão especial concedida, através da 
Lei n~> 3.130, de 3 de maio de 1957, às viúvas dos funda~ 
dores da Universidade do Paraná. 

O valor da aludida pensão foi origina-lmente fixado em 
CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros}, não tendO -s~frido 
qualquer reajuste até a presente data. 

Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro ·ae Es~ 
tado da Educação e Cultura, a inedida é justificada erll 
face de não ter sido previsto o reajuste do valor original e 
pelo fato de, atualmente, o valor da pensãQ atribuída às 
viúvas benefiCiáriãs da Previdência Social, atingir o 
montante e Cr$ 38.626,00 (trinta e oito mil, seiscentos e 
vinte e s_eis cruzeiros). 

Objetivando corrigir tais distorções, o projeto, em exa
me, eleva, para o equivalente a _3 ~rês) vezes o maior 
salário-mínimo vigente no País, o valor da referida pen
são, atualizando e assegurando o seu reajuste automáti
co. 

o art. 2~' da proposição indica a fonte de recursos orça
mentários que dará a necessária cobeftura ao aumento 
da despesa públtca, decorrente da execução da medida 
pretendida. 

Ante o exposto, concluímos nosso parecer, opinando 
pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 198.3. -José Lins, 
Presidente, em exercício ---G"ã6rir!l Hermes, Relator
Hélio Gueiros- Saldanha Derzi- Alfonso Camargo
;orge Kalume - Amaral Furlan - Guilherme Palmeira 
- Severo Gomes - Amaral Peixoto. 
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PARECER N• 276, DE 1983. 

Da Comissão de Constitui~ão e Justiça, sobre Pro
jeto de Lei da Câmara n~> 140, de 1982 (n~' 4.997-B, de 
1981, na Câmara dos Deputados), que altera a Lei nl' 
6.690, de 25 de setembro de 1979, que disciplina o 
cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dá oU
tras providências. 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

Com o projeto sob :análise, o ilustre Deputado Ronan 
Tito~ seu autor,- quer encontrar sOlução legal para o can
celamento administrativo de protesto de titulo que a lei 
vigente ainda não permite seja cancelado senão judicial
mente. 

Ressalta a justificação do projeto, aprovado -~em res
híÇões na outra Casa do LegiSiãtivo. 

._._A institucionalização do processo administrati
vo para cancelamento de protesto de títulos repre
sentou grande avanço em nosso ordenamento posi

_ _tlvo, imprimindo maior celeridade e menor compli
caçõa em assunto que, embora simples, trouxe 
sérios obstáculos às pessoas tisicas e jurídicas, em 
face da resistência em se conceder -um--cãnéelamento 
de protesto. 

A lei nova, porém, só admite o cancel_amento ad
ministratívo na-~ipÓtese de pag_amento_poSterior do 
título (arts. 2'í' e 49). Assim, ~e o !ítul-o fo1 pago ante
riOrmente ou se o protesto foi indevido - pelos 
mais diversos motivos- o interessado há de dirigir
se à Via judicial. - - - - -

Isso significa injustificado contra-senso, por
quanto o devedor relapso pode beneficiar-se do can
-celamento admiOistrativo, já·~ parte protestada in
devidamente - mesmo não sendo d>: fato devedora 
- se verá onerada com a proposição de ação judi
cial com todos os seus inconvenientes e morosidade. 

Para sanar tal desinteligência legal, propomo-s 
que se altere a lei de modo a permitir que, tanibém 
em casos diversos do pagamento do título, se permi
ta o cancelamento administrativo, desde que haja 
anuência expressa de todas os envolvidos rlo protes
to.'' 

A sugestão contida no projeto parece-me muito pru
dente e oportuna, merecendo, quanto ao mêrito~ irrestri
to apoiamento. 

--=--A proposição, por outro lado, harmoniza-se com a 
Constituição e Com a e5truturação jurídica brasileira. 

Tais são as razões que me 1evain ã Opinar favoravel
mente ao projeto. 

Sala da Comissão, 27 de abril de 1983.- Helvídio Nu
nes, Presidente em exercido - Guilherme Palmeir~: Re
lator- Aderbal Jurema- Martins Filho- Enéas Farias 
- Hélio Gueiros- José Ignácio- Alfredo Campos
Amaral Furlan - M arcondes Gadelha. 

I'ARECER N• 277, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redac;ão final do Projeto de Resolução nl' 81, de 
- .1282. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão" apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 81, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santo Aitdré (SP) a elevar em Cr$ 
1.791.500.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e um 
níilhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, :eresidente- José Lins, Relator- Saldanha Der
zi. 
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ANEXO AO PARECER N' 277, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolucão nP 81, de 

/982. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municiapl de Santo André, 
Estado de sa-o Paulo, a elevar em Cr$ 
1.791.500.000,00 (um bilhão, setecentos e no~·enta e 
um milhões e quinhentos mil crozeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

- - O Senado -Federal resolve: 

ArL_l9_ ~a Prefeitura Municipal de Santo André, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00 (um bilhão, sete
centos e noventa e um milhões e quinhentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que 
possa contratar um empréstimO de igual valor junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado à _conclusão de obras e aquisição de e
quipameritõs -para o HospiÍal Geral Municip-al, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban~ 
oo_Central do Brasil no respectivo processo. 
- art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de ~ua 

publicação. 

PARECER N~> 278, DE 1983 
· Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 6, de 
1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
A Comi~~ão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n~> 6, de 1982, que autoriza o Governo do Es~ 
ta~__E de Alagoas a elevar em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e 
três milhões, trezentos e cinco mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- - Saldanha Derzf, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 278, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n" 6. de 
1982. 

Faço saber que- o SenadO Federal aprovou, nos terrhos 
do art. 42, inciso VI, da Coh_stituição, e eu,t bl bl b, 
Presidente, pro_qtu_lgo a" S;eguinte 

RESOLUÇÃO 
N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de A lagoas a elevar em 
CrS 33.305.000/Xi (trinta e três milhões, trezentos e cinco 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

O Senado Federal resolve: 

Àrt. J'i' É o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS 
33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um emprêstima de igual valor 
junto à Caixa Econ_Õmica Federal; mediànte a utilização 
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• 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinado à contrução, reforma e equipa
mento de centros de saúde, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

PARECER N• 279, DE 1983 
Da Comissão de Reda~ilo 

Redação final do Projeto de Resoluçio n9 4, de 
1982. 

Relator: Senador José Llns 

A Comissão apreSenta a redação final do Projeto de 
Resolução nv4, de 1982, que autoriza o Governo doEs
tado de Alagoas a elevar em Cr$ 155.363.000,00 (cento e 
cinqUenta e cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente -José Llns, Relator- Saldanha Der
zi. 

ANEXO AO PARECER Nf 279, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resoluçao n' 4, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e cu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza O Governo do Estado de A lagoas a elevar 
em Cr$155.363.000,00 (cento e dnqiienta e cinco mi
lhões, trezentos e sessenta e tres mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, 

O Senado Federal resolve: 

Art. )'i' :E: o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, dq Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
155,363.000,00 (cCnto c cinqUenta e cinco milhões, tre
zentos c sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
pr6stimo de igual valor junto à Caixa Económiça Fede-
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de A
poio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao e
quipamento, reforma e ampliação de hospitais, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 280, DE 1983 

Da Comissio de Redaçiio 

Redacio final do Proj'ltO de Resolução n9 254, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 254, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Palestina (SP) a elevar em CrS 7.409.138,40 
(sete milhões, quatrocentos e nove mil, cento e trinta e 
oito Úuzeiros e quarenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Sala das ComisJ>ões, 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Jos6 
Lins. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACJONAL(Seção II) 

ANEXO AO PARECER N• 280, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n" 254, de 
/981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição e, cu, 11111, Presiden
te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de Cri 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos 
e nov~ mil, cento e trinta e ollo cruzeiros e quarenta 
centavos). 

o-Senado Federal resolve: 

Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Palestina, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de CrS 
7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, cen
to e trinta e oito cruzeiros e quarenta centavos), corres
pondentes a 8.440 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros 
e oitenta e seis centavos), Vigente em abril/81, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional de Habitação -
BNH, destinado à execução de obras de infra-estrutura 
no conjunto habitacional "João Evangelista Viçoso" da 
COHAB-RP - Companhia Habitacional Regional de 
Ribeirão Preto, Programa (FINC/FIEGE, naquele Mu
nicípio, obedcciadas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 281, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 175, dt. 
1981. 

Relator: Senador José Llns 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de 
Resolução n9J75, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Franca (SP) a elevar em Cr$ 295.400.000,00 
(duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente - José Lins, Relator - Saldanha 
Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 281, DE 1983 

Redaçãofinal do Projeto de Resoluçao n' 175, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoi'lza a Prefeitura Municipal de Franca, Esta
do de sao Paulo, a alevarem CrS 295.400.000,00 (du
zentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos mil 
cmzelros) o montante de sua divida consoUdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. t 9 E. ·a Prefeitura Municipal de Franca, Estado 
de São Paulo, nos termos do art, 29 da Resolução n9 93, 

Maio de !983 

de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
295.400:Cl00,00 (duzentos e noventa e cinco milhões é 
quatrocentos mil cruzeiros), correspondente a 400.000 
UPC. considerado o valor nominal da UPC de CrS 
738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta 
centavos), vigente cmjaneiro/81, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente fi
nancC:iro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado à execução d~ obras do Projeto CURA, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo, 

Art.2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 282, DE 1983 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçilo final do Projeto de Resoluçio n~' 169, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 169, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Mogi das Cruzes (SP) a elevar em Cr$ 
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e seis 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna. 

Sala das Comissões, 2 de arnio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Saldanha Der
zl. 

ANEXO AO PARECER N• 282, DE 1983 

Redaçãoflnal do Projeto de Resolução n' 169, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogl das Cm
zes, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
74.306.QQ!J,OO (setenta e quatro milhões, trezentos e 
seis mil cruzeiros) o montante df sua dMda consoUda

da. 
O Senado Federal resolve: 
Art 2~ 1:: a Prefeitura Municipal de Mogi das Cru

zes, Estado de São Paulo, nos termos do art. 21' da Reso
lução n~'93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede-
ral, autorizada a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e 
quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) o montan
te de sua divida consolidada, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econô~ 
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, desti
nado à conclusão do Centro Municipal de Assistência 
Social, naquele Mínicípio, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na dat~ de 
sua publicação. 

PARECER N• 283, DE 1983 
Da Comissão de Redaçlo 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 157, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de 
Resolução n9 157, de 1981, que autoriza o Governo do 
Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (tre
zentos e setenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e três 
mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sala da Comissões, 2 de maio de 1983 . .,...... LomantoJú
nior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- José Lins. 
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ANEXO AO PARECER No 283, DE 1983 
Redação final do Projeto de Resoluçao nP 157, de 

/981. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃo No , DE 1983 

Autoriza o Govefno do Estado de A lagoas a elevar 
em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete mi~ 
lhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cru~ 
zeiros) o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E: o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 29 da Resolução n'>' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e séte milhões, seis
centos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros) o mod:. . ......_ 

.considerado o valor: nominal da UPC de Cr$ 738,50 (se
tecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta centavos), 
vigente emjaneiroj8l, a fim de que possa contratar em
préstimos no valor global acima mencionado, junto à 
Caixa Económica do Estado de São Paula S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinados ao financiamento de lo
tes urbanizados; urbanização de conjuntos habitacionais 
e financiamento de equipamento comunitârios ou públi
COS; d8 construção, ampliação ou melhoria de habitação 
de iiiteresse social, (Programas PROFILURB, FINC/
FINEC e FICAM), naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 285, DE 1983 

Da Comissão de Redaçio 

tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con8 
' '•-...,, 

tratar um empréstimo de iguaf valor junto à Caixa Eco-
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do 

Redação final do Projeto de Resolução Ql' 140, de 
1981. 

Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção e equipamento de 8 (oito) unida8 

desde ensino pré-escolar e de 13 (treze) unidades de ensi
no de li' grau, naquele Estado, obedecidas as condições _ 
admitidas pelo Banco central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 284, DE 1983 

D~ Comissão de Redaçâo 

Redação linal do Projeto de Resolução p'i' 156. de. 
1981. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a- redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 156, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Osasco (SP) a elevar em Cr$ 528.418.166,50 
(quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoi
to mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cintlenta centa
vos} o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior. Presidente- José Lins, Relator- Saldanha Der
zi. 

ANEXO AO PARECER No 284, DE 1983 

Redaçãofinal do Projéto de Resolução r# 156, de 
/98/. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo!-!, nos termos 
do art. 42, inciso -vi, da Constituição, e 
eu ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , De 1983 

Autoriza a Prefeitura- Municipal de Osasco, Esta

do de sao Paulo, a elevar em Cr$ 528.418.166,50 
(quinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e de
zoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e dnqüenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 11' E a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida co['lsolidada em Cr$ 
528.418.166,50 (quirlhcntos e- v-iniC_C_Oito milhões, qua
trocentos e dezoito mil, cento e sessenta. e seis cruzeiros e 
cinqUenta centavos), corresponderltes a 715.529 UPC, 

Ri/a{'!~· Senador Saldanha Derzi 

A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nv'!4(), de 1981, queautOriza-ã Prefeitura Mu
niciPal de São Be'rnardO -do Campo (S~) a elevar em Cr$ 
886.200.000,0{) (oitO"'Centos e o!Úmta e seis mt1hões e du
:Zentos mil cruzeiros) o ~tante de sua dívida consoli-
d_ada interna. _ ' 

SaJa das Comissões, 2 de m'áio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER No 285, DE 1983 

Redaçdoflnal do Projeto de Resoluçdo Jz9140. de 
/981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

·Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo. a elevar em t:_rl 
886.200.000,00 (oitocemos e oitenta e seis milhões e 
duzentos mil cruzeiros) o montante de sua dfvida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I I' É a Prefeitura Municipal de São Bern~rdo 
do Campo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2'>' 
da Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado 

_Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em Cr.$ 886.200.000,00 (oitoCentos e oitenta 
e seis milhões e duzentos mil cruzeirçs)~_ correspondentes 
a:·t.:idb.OOO ÚPC, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr.$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cin
qiienta centavos), vigente emjaneir0j81, a fim de que 
poss-a Contratar um empréstimo de igual valor junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação -
BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA, 
naquele Município, obedecidas as condições -admitidas 
pelo Banco Centtal do Brasil no respeCtivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-PARECER No 286, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Prc:ieto de Resolução n~> 143, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de 
Resolução n~> 143,í:ic l981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
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nicípal de Mauâ (SP) a elevar em Cr$ 47.686.000,00 
(quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta c seis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidaq:a interna. 

Sala das ComissõeS: 2 de maio de 1983. - Lomanto 
Junior, Presidente-José Lins, Relator- Saldanha âer
zi. 

ANEXO AO PARECER No 286, DE 1983 

Redação final do Projeto de_Resolução nP /43, de 
/981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos termos 
do arL __ 42. inciso Vl. da Constituição, e cu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Pre/eÚura Muni~Ípalde Mauá. Estado 
de Sao Paulo, a elevar em Cri 47.686.000,00 { quaren
ta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzt!i
ros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' E: a Prefeitura Municipal de Mauã, Estado 
de São Paulo, nos termos do art, 2~> da Resolução nt 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, 
seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de gue possa contratar um 
empréstimo de iguãl valor jÚilto à Caixa Econõln"lci Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
implantação de creches, naquele Município, obedecidas 
·as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pubficação. 

PARECER No 287, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 118, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissâ.o apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'>' 1 IS, de 1981. que autoriza a Prefeitura Mu
nicipaf de Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 37.122.399r51 
(tr.inta e s_ete milhões, c_ento e vinte e dois mil, trezentas e 
noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e um centavos} o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 2 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Josi 
Lins. 

ANEXO AO PARECER No 287, DE 1983 

Redarào /iiUll do Projeto de Resoluçdo n' I 18, de 
1981. 

Faca saber que o Senado Federai aprovou, no_s·termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de 0/fmpia, Esta
do de São Paulo, a elevar em CrS 37,/22.399.51 {trin
ta e sete ml1hões, cento e vinte e dois mil. trezentos e 
n01·enta e nove cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O SenadQ Federal resolve: 

Art. !~> Ê a Prefeitur_a Municipal de Olimpia,Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 2'>' da Resolução n'i' 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
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a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
37.122.399,51 (trinta e sete milhões, cento e vinte e dois 
mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e ciilQUehTcCe
um centavos), correspondentes a 76.097 UPCs, conSide~ 
r ado o valor nominaLd.a U PC de Cr$ 487 ,8"3 (qtiaffóCCii=
tos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta e três centavos), VI
gente em janeiro/80, a fim de que possa contratar um 
emprêstímo -de iguãl valor junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à exe
cução dos Programas PROFILURB, FINC e FINEC, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Centrã.l do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 288, DE 1983 

Da Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 141, de 
1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 141, de 1982, que autoriza á Govenlo do 
Estado de Alagoas a elevar em CrS 282.536.930,00 (du
zentos e oitenta e dois rrl.ilhões, quinhentos e trinta e seis 
mil, novecentos e trinta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Safa das ComíssõeS~ 2 de maiO -de 1983. - Loriranto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José 
Lini. 

ANEXO AO PARECER No 288, DE 1983 

Redacão final do Projeto de Resolução nP 141, de 
1982. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o GoVâno- ao-Estado de A lagoas a elevar 
em CrS 282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois mi
lhões, quinhentos e trfiita e seis niiZ:nàVecentos é trin
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado de A lagoas, nos te"r
mos do art. 21' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do SenadO Federal, autOríiadO o-elevar o montan
te de sua dívida consolidada em CrS 282.536.930,00 (du~ 
zentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil, novecentos e trinta cruzeiros), correspondentes a 
167.836 ORTNs, considenido o valor O.ominal da ORTN 
de Cr$ l .683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e trés cru
zeiros e quatorze centavos, vigente em abrilf82, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto 
à Caixa Econômica Federal, ~ediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado ao Ji"nanciariJ.ento das obras- âe am
pliação de sistemas de abastecimento dcágua, na-qu-ere
Estado,- obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

PARECER N• 289, DE 1983 

Da Comissão de Redação 
Redação final do Projeto de Resolução n9 153, de 

1982. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A ComisSão ap-resenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 153, de 1982, que autoriza a PrefeitUra Mu
nicipal de Paulo de Faria (SP) a elevar em Cr$ 
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36. 175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e cin
co mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interná. 

Sala das _Comissões, 2 de maio de 1983. - LQrna.nto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 289, DE 1983 

RedaçâO final do Projeto de Resolução nP 153, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do a·rt. 42; inciso- VI, da Constituiçáo, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Fa
ria, Estado de São Paulo, a elevar em Cri 
36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e 
cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consoljdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 1:: a Prefeitura Municipal de Pau~.o _de Faria, 
Estado de São Paulo, Oos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de 1_1 de ouú.ibro-d_e 1976; do Senado federal, au
torizada a elevar o montante de sua díVida consolidada 
em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e se~S_!!!ilhões, cento e se
tenta e cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros), cor
respondentes a 21.493 ORTNs, considerado o valor no
minal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (hum mil, seiscentos e 
oitenta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigen-te em 
abril/82, a fim de que possa contratar um empréstimo de 
igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
viriiento SOcial - F AS, destinado ao financiamento das 
obras de canalização do córrego "Nossa Senhora Apare
cida", naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectico pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O_ SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Itamar Fran

co. 

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res, três assuntos me trazem à tribuna. O primeiro é para 
lamentar o falecimento, ocorrido ontem, do Almirante e 
cientista, Sr. Paulo de Castro Moreira da Silva, que ê 

-conSiderado por muitos como o criador da Oceanografia 
no Brasil. Ele foi o fundador do Departamento de Geofí
sica da Marinha e da Fundação de Estudos do Mar. 
Transformou os navios "Almirante Saldanha" c:;-. "Gua
nabara" em oceanográficos, e idealizou, comandando, o 
chamado "Projeto Cabo Frio". Este projeto, absofuta:.. 
mente pioneiro no mundo, retrata o idealismo e a imagi
nação científica de Moreira da Silva . .Apôs descobrir que 
os oceanos são ricos em adubos- fosfato e nitrato- só 
nas águas profundas, mas descobriu ele também que, em 

_Cabo frio, as condições naturais faziam com que essas 
águas ricas fossem encontradas a menos de 50 metros de 
profundidade. Seu projeto consistiu em aspirar as águas 
férteis para nelas apreender e criar peixe de valor comer
cial alto, como pampo, cherne,_ robalo, além da lagosta e 
do camarão. 

Além de cientista- e era sobretudo um cientista, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores- Moreira da Silva foi Dire
tor da CODEPE no Governo de Juscelino Kubitschek; 
Superintendente da SUDEPE no Govenlo JOão Gou
lart, membro durante muitos anos da UNESCO e da 
FAO. Na segunda guerra mundial, serviu no Comando 
Na-val dO- Nordeste, como oficial de ligação entre os 
americanos e -os brasileiros. 
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Foi também Assessor da SURSAN, a Superintendên
cia -de Saneamento do antigo Estado da Guanabara, e aí 
projetou o sistenia de emissários submarinos para lança
mento de esgoto em alto-mar. 

Deixou algumas obras, como Estudos do Mar Brasilei
ro. Poluição, O Desafio do Mar, uma obra por demais co
nhecida. 

Registrando, Sr. Presidente, com pesar, o falecimento 
do Almirante e cientista Paulo de Castro Moreira da Sil
va, solicitaria a V. Ex• que oficiasse à família, bem como 
ao Exm9. Sr. Min-istro da Marinha, o pesar do Senado da 
República. 

O Sr. Gabriel_ Hermes - V. Ex~ permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer: 

O Sr. Gabriel Hermes - Em nome da Maioria, nós 
nos associamos a esta homenagem. Pessoalmente tive a 
honra e a satisfação de conhecer o ilustre morto: homem 
que realmente prestou serviços relevantes ao nosso Pais, 
~estacando-se como_ cientista, e seu _l'!Ome percorreu o 
mundo. Erám essas palavras que queríamos aduzir na 
opQrtuna manifestação de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a manifes
tação de V. Ex~, Senador Gabriel Hermes. e estou, com 
esse aparte, convencido Sr. Presidente, de que o pesar é 
agora, do Senado da República. 

O outro assunto é para encaminhar a V, Ex._ o seguinte 
Requerimento de Informações: 

Senhor Presidente, 

SolicitO encaminhar ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro da Fazenda o seguinte reqUerimento de in
formações: 

I) Qual o teor dos Projetas I e 2, assinados pe
las autoridades econômico-financeiras do País com 
os representantes dos bancos internacionais? (Os 
documentos devem ser enviados ao Senado.) 

2) Que compromisso assumiram os bancos in~ 
ternacionais com as autoridades econômico
financeiras brasileiras relativamente_ às linhas de 
crêdito discriminadas nos projetas 3 e -4? (Os estu
dos _a respeito, elaborados pelo Banco Central, de
v_em ser ã.presentados ao Senado). 

Justificação 

Quatro são os projetas referidos ao refmancia
rnénto da dívida externa brasileira. Conhece-se, de
les, uma síntese incompleta a respeito. Quando _este
ve no Senado, o Ministro Ernane Galvêas discorreu 
sobre eles, sem que fizesse chegar ao conhecimento 
da Casa o inteiro teor de cada um. Dois, ao que se 
sabe, foram assinados pelas autoridades brasileiras 
e pelos representantes dos bancos internacionais. Os 
restantes a!C<l.nçam apenas compromissos. Existem 
estudos sobre a matéria, realizados pelos órgãos téc
nicos brasileiros, os quais devem ser trazidos ao co
nhecimento da Casa. 

É chegado o momento de termos um conheci
mento sobre o que está definido nesses projetas. 

A solicitação que ora fazemos em Plenário 
prende-se ao fato de_que foi em Pleriario que o Mi
nistro Emane Galvêas os citou à Casa, e a nossa ini
ciãtiva, no momento, decorre daí e ê um comple
mento desse fato. 

--Sala das Sessões, 2 de maio de 1983. -Itamar 
Franco. 

Esse requerimento, Sr. Presidente, estou certo, a Mesa 
vai deferir, jã que nós temos um projeto tramitando na 
Casa, que submete à aprovação do Senado Federal os 
contratos visando a obtenção de empréstimos interna
cionais, que, no seu artigo 19, diz o seguinte: 

Submete à aprovação de Senado Federal os contra
tos visando a obtenção de empréstimos internacionais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar( 19 Os contratos celebrados pela AdminiS
tração Pública, direta ou indírcta, tendo por objeto 
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a captação de recursos financeiros no mercado in- ~ 

ternacional serão submetidos à aprovação do Sena-

cortí a estreita conexão que existe entre ~leição presiden
cial e política econôn:dca, afirma ainda no seu c.omen
tário di~ado de Londres, o seguint~: do FederaL 

Art._ 2~' O expediente encaniínhado do Senado 
Federal será acompanhado de: 

a) cópia do contrato; 
h) justificativa explica:rldo o grau de prioridade 

adjudicado à matéria dentro dos planos e progra-
mas m~cionais de investimento; _ 

c} análise técnica quanto __ à viabilidade_ 
econômico-finance"ira -das ohfi.iações assumidas; 

d) prova de rentabilidade da operação. 
Art. 39 Para os fins da presente Lei constará de 

todos os contratos celebrados com o objetivo de 
captar recursos no mercado financeiro-intánaCíonal 
cláusula suspensiva de seus efeitos até que a matéria 
seja aprovada pelo Senado Federal. 

Art. 4'1 O disposto nesta Lei aplica-se, no que 
couber, à outorga de garal'ltia pelo Tesouro Nacio
nal aos créditos obtidos no exterior. 

Art. $9 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, . 

Art. 69 São revogados as disposições em con
trário. 

E, finalmente, Sr. Presidente, é para comentar, ainda 
que rapidamente, o que diz O Estado de S. Paulo, através 
de um artigo de Julian Ch.acel, economista por demais 
conhecido, doutor que pertence à Fundação Getúlio 
Vargas. Numa notícia de Londres, diz: 

Julian Chac:el 

Londres - Em breve passagem por Londres, 
dois acontecimentos independentes estimularam o 
economista a fazer uma incurSão talvez ousada po 

domínio d:i Ciência Politica. O primeiro Cvento fÓi 
uma fala aos estudantes brasileiros de pós
graduação, em Londres. Em hora tardia de uma 
sexta-feira chuvosa, vi-me subitamente engajado no 
intenso debate sobre a correlação aparentemente fa
tal e inevitável que os interlocutores estabeleciam 
entre eleições presidenciais diretas e a polítiCa eco
nômica capaz· de recuperar a nação, levando-a no
vamente a trilhar o caminho do desenvolvimento. 
Menos pelo gosto da polêmica, c mais pelo respeito 
à racionalidade, suspeitei _que tal co~relação não 
existe necessariamente e que, em nosso caso, no mo
mento a tua!, o método de eleição do Presidente tem 
poUco a ver com a correçâo dos rumos da política 
econômíca. 

Discordando do Professor Julian ChaceJ, nós ao con~ 
trá rio, entendemos que há uma perfetta correlação entre 
a eleiç-ão presidencial e a ordem econômica, hoje, exis~ 
tente no Brasil. 

E destacamos mais ainda neste pronunciamento de Ju
lian ChaCd: é o interesse dos estudantes brasileiros que 
estão fazendo um curso em Londres, de pós-graduação, 
para o grande debate que hoje praticamente toma conta 
da nação que é a eleição presidencial. E ao cOntrário do 
que diz o ilustre Professor Julian Chacel, membro da 
Fundação Getúlio Vargas, nós pensamos que esta corre
lação hoje existente nO Brasil, poderá alterar a estrutura 
do Poder e alterar democraticamente, se nós tivermos 
eleições para Presidente -da República no processo evi
dentemente direto. 

A nossa expectativa, o nosso desejo é de que a impren~ 
sa nacional se engájasse de uma forma mais clara na de
fesa das eleições presidenciais pela vül díreta. Creio mes
mo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se; os meios de 
comunicação do nosso País abrissem os seus jornais, rá
dios, televisão, num grande debate nacional por esta 
eleição direta, mostrando a sua necessidade, não para 
persuadir o povo, porque este sempre sábio, pretende, 
deseja e quer a eleição presidenc:ial, mas para convencer, 
particularmente, as autoridades maiores do País. E cha
mo a atenção para o fato de que o próprio Professor da 
Fundação Getúlio Vargas, mesmo não concordando 

.. 0 segundo acontecimento que me foi dado -
__ f!ãOparticipar e sim testemunhar- foi o período da 
sessão do Parlamento Britânico destinado a questio
nar os membros do Gabinete e a própria Primeira
Ministra ... " 

E diz ele: 

"Como, por condição especial, os membros do 
Executivo, sagrados pelo voto popular (aí o $rifo ê 
nosSo), emergem do Parlamento, a interação entre 
os dois Poderes se faz automaticamente en1 wn pro
cesso orrde a tradição e o ritual substituem o casuís
mo." 

Creio eu, Sr. Presidente, que com o linguajar de Julian 
Chacel, nesse segundo aconteci):Tle~to,_,comQ ele deternti
na, fica ie<ilme.nte demoÕstrado que essa interação entre 

- o_ Poder eleito pelo povo, escolhido pelo povo, no seu 
processo direto e democrático, e um Presidente ainda es
colhido no seu processo indireto, - e alguns vão mais 
além, Sr. Presidente, chegam a dizer .. em consenso .. , nós 
não compreendemos sequer o que seja esse consenso --:: 
essa Interação se faz mais dÓ que necessària, um Con
gresso escolhido pelo voto popular e um Presidente da 
República escolhido pelo voto popular. Permitirá assim, 
ai, as modificações das forças hoje dominantes do nosso 
País. 

E é por isso que, dentro do possível, continuarei da tri
buna do Senado da República a debater, a defender, a 
dizer da importância das eleições diretas para Presidente 
da República._ Não pretendendo convencer as autorida-

-~ des maiores, não pretendendo dizer aos presidenciáveis 
que aí estão, nesta linha indireta, nessa sucessão, como 
se fosse uma sucessão de trono, do significado maJor 
para o povo bfa.Sileiro se nós chegarmos a eleger, como 
chegaremos a eleger o primeiro magistrado da Nação. 

O Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex!- wn aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Henrique Santillo - Eminente Senador Itamaf 
Franco, apenas para corroborar suas assertivas, extre
memente corretas como sempre. Todos nós sabemos per
feitamente que, em grande parte, a crise vivida pelo País 
se deve â falta de ~redibilidade do Governo, à falta de 
confiaóilldade nO~-Governo, à falta de legitimidade do 
Governo. Em grande parte, sem sombra de dúvida, a cri
se se deve ao fato dos trabalhadores não poderem con
fiar mais no Governo, "de os empresários não poderem 
confiar mais no Governo, da população como um todo 
não podei- confiar mais no Governo e sobretudo nas au
toridades econômicas, nos Srs. Ministros da área econô~ 
friica. A verdade é que nesses, quaisquer que Sejam aspa
lavras da-lidei-ança do PDS, em grande parte, o próprio 
PDS já não confia.mais il.eles. Nós sabemos disso perfei
tamente. Esses .são os comentários que se fazem nos bas
tidores. É passivei que das tribunas não tenham con
dições de dizer o mesmo, mas dizem às vezes enfatica
mente nos bastidores, nos corredores do Congresso Na
cional, Senadores e Deputados Federais, do próprio 
PDS. Então tem razão V. Ex': o grande problema é dele
g1t1tnidade_ do poder. É legitimar o poder para se fazer 
um novo pacto social que fosse da unidade nacional, que 
fosse da ~nião nacional, mas com ligitimidade para tan
to. Para isso, sem sorilbra de dúvida, um dos passos in
dispensáveis há de ser o da eleição direta para a Presi
déncía da República, como tem afirmado V. Ex 9. Tem, 
V. Ex•, portanto, o meu apoio, porque V. Ex• tem o 
apoio nessa assertíva., sobretudo, da totalidade da Nação 
brasileira, da unanimidade da Nação brasileira. Essa é a 
\'"erdade. Todas as pesq~isas de opinião pública indicam 
que 90% do povo brasileiro consultado se declara favorá
vel às eleições presidenciais diretas imediatamente, sem 
acreditar e sem aceitar o jogo estapafúrdio de bastidores, 
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o jogo escuso de indicações de candidatos indire1os, a 
ponto de o Presidente da República vir publicamente di
zer que é natUral que os políticos discutam as eleições 
presidenciais, como se isso fosse uma coisa conquistada 
por nõs a duras penas, por todos nós, quando na verda~ 
de, sabemos todos nós, a Nação brasileira está desejando 
mesmo é participar diretamente do processo. Eu mais 
uma vez, portanto, deixo aqui bem claro a minha po
siçllO--aO lado de V. Ex•, ao lado do nosso Partido, ao 
lado de todas as Oposições brasileiras r E estou certo, ao 
lado da maioria do PDS, ao lado da maioria das Forças 
Armadas, ao lado da maioria dos militares, estou certo 
também, que elas têm o desejo de manter as Forças Ar~ 
madas numa situação de descrédito o que é extremamen~ 
te p-edgoso, colocar no descrédito uma instituição como 
esta, como são as Forças Armadas. 

O .SR. ITAMAR FRANCO _:.-EU agradeço a inter
venção de V. Ext, Senador Henrique Santillo. 

O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ext um apar
te?_ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer; 
deixe-me apenas responder•ao Senador Henrique S:ln
tHlo. 

S. Ex' tem toda a razão. A ordem econômica vigente, 
a falta de credibilidade de seus Ministros, tanto interna 
com externa, leva-nos a esta situac;ão caótica, corno mui
to bem ressalta V, E?;,•. Daf não se pode compreender, 
pOr que não se rompe a estrutura de poder no Brasil. 
Quando V. Ex• afirma, com autoridade, que a maioria 
do povo brasileiro deseja a eleição direta para a Presi
dência da República e aí vem um questionamento sim~ 
pies, que nós debatemos aqui, na última sexta~ feira, por
que não se permite ao Brasil chegar a esta eleição direta. 
Quais são as forças que impedem ao povo escolher livre
mente o seu Presidente? O que é que está obstaculando, 
nobre Senador Henrique Santillo? E o Brasil estâ assis
tindo ao_que disse V. Ex• sobre esse jogo escuso, esse 
jogo dos bastidores, essa luta terrível entre os presiden
ciáveis indiretos, afgunsjá caminhando para o campo da 
injúria. como eu tive oportunidade de mostrar na última 
sexta-feira, Quando seria fácil, tranqiiilo, democrático 
que se restabelecesse a confiança permitindo a eleição 
Presidencial. 

Muito obrigado pela intervenção de V. Ex' 
Com muito prazer ouço o nobre Senador Gabriel Her

mes. 

O St. Gabriel Hermes- Nobre Senador, confesso que 
não era meu desejo interferir no final do discurso de V. 
Ex• Mas o aparte do nobre Senador por Goiás, com a 
sua permailente combatividade numa mesma direção, jã 
quase um setor meio fanático no seu aguerrido comba
ter, leva-me a dizer a V, Ex• que discordo bastante pri
meiro, porque S. Ex' tem muito po'uco faro, digamos as
sim, para falar do que ocorre nos bastidores do PDS e 
possivelmente até do próprio PMDB. V. Ex• pode ficar 
certo de que dificuldades enfrentamos nós no Pafs. Mas 
vaíVt!dficaf;lo&o a seguir, que hâ muito porque acredi
tar neste Pais; o que está sendo feito de infra-estrutura, o 
que esfã sendo empregado nesse rol de obras que se reali
zam neste País, vai merecer o respeito dos brasileiros e 
dos homens que estudam, no futuro. V. Ext pode ficar 
certo também de urna coisa. Duvido que V. Ex•s, se ti
vessem o Presldeilte no seu -Partido, como temos nós, ti
vessem feito a campanha que ele fez, com a coragem que 
ele rez, de peito ã:berto, porque ele disse que seria uma 
campanha livre, e o foi, permitirido que cada um eleito 

· fOSse elnp-ossado; tivessem os vencedores seus direitos as~ 
segurados, eu duvido que se V. ExJs estivessem nessa po~ 
sição iriam abrir o jogo_ como ele abriu, estivessem a 
cada momento a falar em "vamos mudar para eleição in
direta". V. Ex's só falam em eleição direta, agora, por
que V. Ex's não têm a maioria no colégio eleitoral; tives-
sem estariam tranqüilamente sentados e nós o que quere
mos é apenas que se respeitem as regras do jogo, e a fare
mos respeitar, e o faremos com o apoio da população 
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brasileira que aqui representamos, e o faremos com o 
apoio dos militares que garantiram a ordem no País, e o 
faremos porque estaremos fazendo respeitar aquilo que 
ainda estâ na nossa Constítuição. De forma que eu não 
posso concordar com V. Exts V. Exts têm o direitO de 
chorar, mas têm a obrigação de respeitar aquilo que nós 
ganhamos: nós ganhamos a maioria e essa tem que ser 
respeitada por V. Exts 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vê V. Ex' que tenho 
que colocar uns reparos à sua intervenção. 

O Sr. Henrique Santillo - Permite V. Ex• ant«:<S dos 
seus reparos, que sei serão brilhantes? (Assentimento do 
orador.) - Eu fu"i ofendido pelo aparte desse eminente 
Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu ia defendê-lo, 
quando fosse ex ata mente fazer reparos às colocações do 
Senador GaOriel Herines. 

O Sr. Henrique Santillo - Eu sei, V. Ex~ me defende· 
ria muito bem ... 

O Sr. Gabriel Hennes- Sou incapaZ-de ofender V. 
Ex• 

O Sr. Henrique Santillo- ... mas, a verdade é a seguin· 
te: é melhor ser fanãtico do que ser conivente por omis
são ou por apoio direto a tudo que houve neste País nes
tes últimos anos. E é o que o partido liderado aqui, ago
ra, nesta tarde, pelo Senador Gabriel Hermes fez, nada 
mais do isso: a reboque, sem ser partido porque perma
nentemente a reboque e desservindo ao País por isso 
mesmo, tem sido conivente com todos os crimes, com to
dos os erros, com todos os equívocas perpetrados contra 
o povo brasileiro. Uma coisa é a Oposição errar. Pois 
muito beril, ela pode errar, ninguém é dono absoluto da 
verdade, mas errando, ela desserve apenas a si mesma; 
outra é o GoverriO permanentemente errar, porque, 
desservindo-se a si mesmo, desserve também à Nação 
como um todo, prejudica o País, prejudica a população 
brasileira, como tem ocorrido. E com isso eles têm Sido 
coniventes. t por issõ que nós, às vezes deses"j:Jerançados, 
descremos de uma solução melhor para este País, a curto__ 
prazo, dado a posições como esta, a reboque, conivente, 
passiva, passivamente aceitando tudo, de cima para bai
xo, dos deuses do Olirr:ipo, o comando irreversível, irre
torquível daqueles que, meia dúzia de pessoas, se disso
ciam da vontade nacional. E isso há muito tempo. É por 
isso que homens sensatos, homens inteligentes, ao longo 
desse processo, rompeu com ele, rompeu com ele porque 
acabaram se _convencendo, muito a tempo, de que este 
processo desserve aos interesses nacionais, e eu prefiro 
ser chamado de fanático nesse rumo, na busca da demo
cracia, na busca da conquista da participação popular-no 
Governo neste País, na busca da defesa dos interesses na
cionais, dos interesses dos empfesâdoS bi-cisiTeiros, dos 
interesses dos trabalhadores brasileiros contra as violên· 
cias das multinacionais, do capital oligopolista interna
cional, contra a violência dos banqueiros que ofendem 
os brios deste País, com a cobertura desse Governo. Pois 
muito bem, companheiro s-en"iidor Itamar Franco, eu 
prefiro ser chamado de fanátiCo, até gosto mesmo de ser 
chamado de fanãticõ nesse rumo; mas nunca de omisso. 
Lembro-me aqui de uma passagem de Dante Alighieri, 
em que ele descreve muito bem, na sua Divina COmédla, 
que na boca do inferno, no vestíbulo do infernO-, a pade
cerem as incertezas eternas esião aqUeles que ficaram 
sempre em "cima do muro"; aqueles que se omitiram, 
aqueles que não souberam dizer no momento oportuno 
as verdades, as verdades que o País está precisando ou
vir. Pois muito bem, Senador Itamar Franco, eu prefiro 
ser condenado por fanático a ser condenado às incerte
zas eternas da omissão. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Henrique 
Santillo, a Casa conhece V. Ex' Às vezes, quando falta 
argumentação, quando falta a prova cabal do objeto rea· 
cionái'lo-qUese-defenâe p6la BanCada do Governo, a úni-
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ca· expressão que eles podem usar em relação a nós ou
tros, particularmenre agora em relação a V. Ex', é a de 
fanatismo. Disse V. Ex• muito bem. É importante que 
nessa altura da vida pública ·brasileira hajam fanáticos 
como V, Ex• Nós lamentamos posições reacionárias 
como a do Senador Gabriel ,Hermes. E quando S. Ex• diz 

_ que vai dizei, em seguida, ·sobre o Brasil, nós também 
acreditamos no Brasil tanto quanto S. Ex• Ãgoia, o que . 
nós queremos é um Brasil diferente do que quer S. Ex• 
Nós queremos um Brasil em que o povo tenha o direitc 
de participar,- ein que o pOvo tenha o direito de escolher 
as suas autoridades, particularmente o seu_ mandatário 
maior. 

É interessante, Senador Henrique Santillo, observar 
quando o Senador Gabriel Hermes fala na Constituição: 
ele se entusiasma e diz: .. "vamos respeitar a Consti
tuição'', porque a Constituição determina hoje um Colé
gio Eleitoral ilegítimo! E S. Ex• nos diz;.''vamos respei
tar a ConsütUição". Respeitaram eles, por acaso, esta 
meSllia Constituição, outorgadã, quando prorrOgaram 
os mandatos de prefeitos e vereadores? Evidentemente 
qUe não. O" GoVerno muda as regras quando hã interesse 
seu em jOgo, quando interessa ao Senador Gabriel H_er-. 
mes e à suá Bancada, a Constituição deixa de existir. Já 
conhecemos o seu pensamento. Se falarmos aqui na As
sembléia Nacional Conseituinte, S. Ex' vai-se arrepiar. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.)- V, Ex'- dispõe de cinco minutos para en
cerrar o seu pronunciamento. Lamentamos porque está 
nos prendendo sobremaneira o debate, mas a letra fria 
do Regimento Interno força-nos comunicar que V. Ex• 
dispõe de cinco minutos para encerrar o seu pronuncia
mento: 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou atender às exigên
cias do Regimeilto e às Ponderações sempre respeitosas 
de- V_._ Ex• Pretendo encerrar rapidamente. 

Mas ~té qua~do vamos continuar asSistindo _a_ po
siçóes coffiQa do Senador Gabriel Hermes? Será difícil 
delefmi(l.af até quailôo isso vai continuar, até quando a 
Naç_ão não ~ai assistir a uma nova ruptura entre o poder 
e a Nação, se_continuarmos nessa trilha que se pretende 
conduzir o Brasil. 

Referi.a-me, exata·m_ente, às observações do Professor 
Julian Chacel, quando ele dizia que assistiu lá a um 
acófiteciinentO im-pOrtante. 

"Diz ele: 

Foi importante ver a toda-poderosa senhora 
Thatcher responder a perguntas e iquisições vindas 
tanto da Ç)posição quanto de sua própria bancada ... 

Aqui, Sr. Presidente.eSrs. Senadores, recordo-me que, 
já há algum tempo, a Comissão de Relações Exteriores 
do Senado convocou o Sr. Ministro das Relações Exte
riores para debater não só o Grupo 77, que há pouco se 
reuniu em Buenos Aires, mas também problemas ligados 
à America Central e, particularmente, à Nicarágua, e até 
hoje o Sr. Minis~ro não se dignou a comparecer a nossa 
Comissão permanente. Possivelniente,_ a distância entre 
o Ministério das Relações Exteriores e o Congresso Na
cional seja longa para que o Ministro possa compare
cer~. -

Vou terminar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, espe-
rando que o Brasil que o_Semidor Gabriel Hermes vai 
mostrar daqui a pouco seja um Brasil mais democrãtico, 
um Brasil em que haja exatamente o pacto sOcial, não 
um pacto das elites _que querem, mais uma vez, submeter 
a Nação brasileira. S. Ex• o Senador Gabriel Hermes dP.. 
fende o pacto das elites, e vai dizer do grande Brasil, do 
Brasil poderoso que aí está. S. Ex• só não poderá dizer 
porque -seu Partido e, particularmente, .gente como S. 
Ex~ querem impedir a escolha direta de Pr.esidente da 
República. 

Mas não tenho dúvidas de que, mercê de Deus, e ape
sar de opiniões como a do ilustre repreSentante do Pará, 
a Nação vai se encontrar cOrri a Nação, _e o povo poderã 
caminhar na ordem democrática, exigindo sempre a 
eleição direta do Presidente da República. 

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

Maio_de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES PRONU['/C/A DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ -PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Mârfo Maia- Eunice Michiles -João Castelo- Jo

sé Sarne:Y - Albe.rto Silva - Almir Pinto - José Lins 
- Luiz Ütvalcante- Nelson Carneiro- Amaral Fur
lan - Severo Gomes - Mauro Borges - Eneas Farfa 
- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
h()_ra do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n9 109, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 720 
de 1981), que autoriza a Companhia de Habitaçã~ 
do Acre (COHAB-Acre) a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 1.070.825.000,00 (urõ bi
lhão, setenta milhões, oitocentos e vinte e cinco mil 
cruzeiros), tendo 

PARECER, sob n9 721, de 1981 da Comissão
- de Constituição e-Justiçã, pela constitucionali

dade e jufic;licidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A. ll!atéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o Projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 109, DE 1981. 

Autoriza a Campainha de Habitaçio do Acre 
(COHAB-Acre) a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oito~ 
centos e vinte e cinco mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' E. a Companhia de Habitação do Acre 
(_COHAB-Acre), nos termos do art. 2"' da Resolução n"' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal e com a 
garantia do Governo do Estado do Acre, autorizada a 
contratar um empréstimo no valor de CrS 
1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oitocentos 
e vinte e cinco mil cruzeiros), junto ao Banco do Estado 
do Acre SA, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à exe
cuÇão de obras de infra-estrutura e equipamento comU
nitário-nos conjuntos habitacionais a serem construidos 
pela COHAB-Acre, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O Sr. Jorge Kalume - Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex•, ago
ra, pode fazer é uma declaração_de voto, porque o proje· 
to já foi aprOvado. 

O SR. JORGE KALUME .(Para uma declaração de 
voto. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, manifesto 
o meu regozijo pela aprovação do Projeto de ReSoluçãq 
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n"'t09f81, resultante de mensagem do- senhor Presidente 
da República, que beneficia o meu Estado, atra,vés da 
COHAB-Acrc, com a import<fncia de Cr$ 
1.070.825.000,(16 (um bilhão, sétentã n1iihões, oitocentos 
e vinte e cinco mH cruzekos). 

Tambêm aproveito a oportunidade para agradecer à 
Liderança do meu Partido, o PDS, por ter anuído em in
cluir, na Ordem do Dia,. a meu pedido, esse Projeto de 
Resolução, que vinha desde 1981 até 1982, sendo obs
truído pelo nosso estimado ex-colega Dirceu Cardoso. 

Portanto, congratulo-me com a Casa e com o meu Es
tado pela aprovação, nesta tarde, dessa propC?sição. 

Muito obrigado a V. Ex•. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Votação, em turno única, da Requerime.rito n9 

608, de 1983, de autoria dÓ Senador Alfredo Cam
pos, soliCitando, nas termos do art. 367-do Regi
mento Interno, o desarquivamenta do Projeto de 
Resolução n9 226, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Espera Feliz (MG) a elevar em CrS 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Em votação. 
Os_ Srs~ Senadores que aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimerito vol

tará a tramitar normalmente. 

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 3: 

Votação, em turno únicO, 'do Requerimento n9 
609, de 198_3, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nas termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do_ PrOjeto de_ 
Resolução n9 227, de 1981, que autoriza a- Prefeitura 
Municipal de Aimorês (MG) a_ el~var em C~S 
92.175.300,00- (noventa- e dois ffiilhÕes, cento e se
tenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em votação, 
Os Srs. Senadores que o aproVam p~rmaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser 

aprovada voltará à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyi Dalla) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n11 
611, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 dõ Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n9 278, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Matipó (MG) a_ elevar em CrS_ 
23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte 
e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pousa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a qu-e sê refere o requerimento 

aprovado voltará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
612, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art.367 do Regimen
'to Interno, o desarquivamento do Projeto de ~eso

-lução n9 281, de 1981, que aütoriza a Preíeitura Mu-

~ic!Pal de Santa Maria do Salto (MG) a elevar em 
Cr$ 30~725.100,00 (tdntá ffiilhões, setecentos e vint~ 
e_ cincO mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi

. ºa __ consolidada. 

Eni votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser 

aprovado voltarâ à sua tr~mítação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

613, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n9 282, de 198'1, que autoríza a Prefeitura 
Municipal de Araguari (MG) a elevar em Cr$ 
49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e 
oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado serâ desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

Discussão, em turno único, da Redaçiio Final (ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~' 
259, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 110, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Jo
sé dos Campos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, 
trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros 
e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Effi discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

-Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

- ___ =_Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 
-A matêria Vai à promulgação". 

E a seguinte a redação final aprovada 
Reda~ào final do Projeto de Resolução n~> 116_, d~ 

1981. 
Faço_ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e 
- eu, ,Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

- Autoi-iza a Prefeitura Municipal de São José dos 
Cã"mpos, Estado ·de São Paulo, a elevar em Cr$ 
1.097.338.207,68 (um bilhão, noventa e sete milhões, 
trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros 
e sesse_nta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 :t:_ a Pr_efeítura Municipal de São José dos 

Campos, Estado de São Paulo, nos termas do art. 29 da 
Resoll_lção nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o_ montante de sua dívida 
cons~lidada em Cr$ 1.097.338.207,68 (um bilhãO, noven~ 
ta e sete milhões. trezentos e trinta e oito mil, duz~ntos e 
sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), corresponden
tes a 1.814.112 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e ai-. 
te~_tae nove centavos), vigente emjuJho/80, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor globaf acima men-
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cionada, junto à Q!ixa Econômica do Estado de São 
Paulo S.A., esta na qualidade -~e agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados ao fi
nanciamento de lotes urbanizados, Programas FROFI» 
LURB; da construção, conclusão, ampliação ou melho
ria de habitações de interesse social, Programas FICAM; 
urbanização de conjuntos habitacionais e financiamento 
de equipamentos comunitários, Programa FINC/FI
NEC, naquela cidade, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 8: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~> 260, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 133, de 
1981, que autoriza-a Prefeitura Municipal de Ta
quaritinga, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.)_ 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitan_do a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 
E ci seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n9 133, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N' • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritingat 
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 12.000.000,00 
(doze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

~ O Senado Federal resolve: _ 

Art. }9 E a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo, autorizada a elevar, temperaria~ 
mente, o_ parâmetro _fixado pelo inciso III do art. 2~> da 
Resolução n9 62, de 28 de outUbro de 1975, alterada pela 
de n9 93, de t 1 de outubro-de 1976, ambas <Jo Senado Fe
deral, a fim de-que possa realizar uma operação de crédi
to no valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzei
ros) junto -à Cãixa :E:COnômica do Fstado de São Paulo 
S.A., destinada à canalização do córrego Ribeirãozinho 
e obras complementares, naquele Município, Ç>bedecidas 
as condições admitidas Pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo, 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9: 

Discussão, em turno único, da Redação Finar (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~> 261, de 1983), do Projeto de Resolução n9 153, de 
1981, que .l!,utoriza a Prefeitura Municipal de Vali~ 
nhos, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros) o mon
tante de suâ dívida collsolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redação final dada como aprovada, de conformidade 
com o ~rt. 359 do Regimento !nterno.-

A m<ltéria vai à promulgação. 
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E a seguinte a -redacão final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 153, de 1981. 
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

o art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a ·seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos, Es
tado de São Paulo, a elevar em CrS 36.495.800,00 
(trinta e seis milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil e oitocentos_ cruzeirn_s) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' ~a Prefeitura Municipal de V alinhos, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução n'i' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
noventa e cinco mil e oitocentos cruzeiros), correspon
dentes a 55.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros 
e cinqUenta e seis centavos), vigente em outubrof80, a 
fim de que possa contratar um empréstimo· de igual valor 
juntei ão Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente finançeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura nO Conjunto Habitacional "Jardim do 
Lago", da Companhia Habitacional Popular Bandeiran
te, naquele Município, obedecidas as. condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação 

O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Dalla)- Item 10: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nll 262, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 211, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Voto
rantim, Estado de .São Paulo, a elevar em CrS 
57.964.717,30 (cinqUerita e s-ete milhões, novecentos 
e sessenta e quatro mil, setecentos e dezcssetc cruzei
ros e trinta centavos) o montante_ de sua díviQa con
solidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
Sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art . .359_do Re
gímento Iríterno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Reda~âo final do Projeto de Resolução nQ :211, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Fed~ral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e eu~-- Pre
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Votorantlm, 
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 57.964.717,30 
(cinqUenta e sete milhões, novecentos e sessenta e 
quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Votorantim, Es
tado de São Paulo, nos termos do art. 2v da Resolução nv 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado F.ederal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
CrS 57.964.717,30 (ciilqüenta e sete milhões, novecentos 
e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e 
trinta centavõs), correspondentes a 78.489,8 UPCs, con~ 
siderado o valor nominal da UPC de CrS 738,50 (sete
centos e trinta e oito cruzeiros e cinquenta centaVos), vi~ 
gente em janeiro/81, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junto Banco do Estado -de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do ao 
Bancq Nacional da_Habitação --BNJJ, destinado à_ exe~ 
cução de obras de infra-estrutura no conjunto babitacio~ 
nal "Votorantim I", naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo _Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na dãta d,e 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D~lla)- Item 11: 

Discussão, em turno único da Redaçâo Final (o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nll 263, de 1983), do Projeto de Resolução n11 230, de 
1981, que autoi-iza a Prefeitura Municipal de Luz, 
Estado de Minas Gerais, a e_levar em Cr$ 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cent6 e se
tenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada: 

Em discussão a _redação final, em turno único. (Pau

sa.} 
-~Nenhum dos Srs. Senadores solicitã.ndo a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é da_da como aprova
da, de ãcordo com o art. 359 do Regiriümto Interno. 

A matéria vai à pi"óytlulgação. 

E a segulnte a redação final aprovada. 

Redação Final do Projeto de Resolução nll 230, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 91.175.300,00 (noven
ta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I'~' É a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 211 da Resolução nl" 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em_Cr$ 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondentes a 
lOS .000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta 
e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa 
contratar empréstimos no valor global acima menciOna
do, junto à Caixa Económica do Estado _de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinados à cons
trução de_300 (trezentas) unidades habitacioriais_9e inte
resse social e execução das obras de infra-estrutura urba
na necessárias, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo ·processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 12: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

Maio de 1983, 

n"' 264, de 1983), do projeto de Resolução nll 268, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto, 
Estado de São Paulo, a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 54.989.380,82 (ciriqáenta e qUa
tro milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezen~ 
tos e oite_nta cruzeiros e oitenta e dois ce!ltavos). 

Em discussão a redação final, em turhó único. (Pau-
sa.) · -

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
iedaçãO final d8da como- aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 
E a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçio final dÕ Projeto de Resolução nY :268, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto, Estado 
de São Paulo, a contratar operação de crédito nova
lor de CrS ~.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões, 
novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta 
cruzeiros e oitenta e dois centavos). 

o-senado Federal resolve: 

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Salto, Estado de 
Sà_o Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução nll 93, de 
li de outubro de 1976, do Senado_Fed_erat, autorizada a 

- córitril.hr operação de crédito no valor -de Cr$ 
54.9&9.380,82 (cinqUenta e _quatro milhões, novecentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta 
e dois centavos), correspondentes a 52.594,23917 UPC, 
considerado o ~alor nominal da UPC de CrS 1.045,54 
(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro 
centavos), vigente em julhof81,junto ao Banco do Esta~ 
do de São Paulo S.A., este na qualidade de agente finan· 
c_eiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina· 
da à execução de obras de infra~estrutura nos conjuntos 
habitacionais Nossa Senbora do Monte Serrat, Jardim 
Donalísio e São Judas Tadeu, naquele Município, obe
decidas as condições admiti_das pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de_sua 
publicação. 

O !;R. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 13: 

Discussão, em turno único, da Redação Final( o· 
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
nY- 265, de 1983), do Projeto de Resolução rf/ 5, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas 
a elevar em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e cin
qUenta e um milhões, quinhentos e quinze mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso· 
lidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau· 
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é' dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redaçào final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 5, de 1982. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, nos termos 
do arL 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas ll elevar 
em Cr$ 551.515.500,00 (quirihentos e cinqüenta e um 
milhões, quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' .to Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
551.515.500,00 (quinhentos e cirlQüenta e um milhões, 
quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con
tratar empréstimos no valor global acima mencionado, 
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, destinados à construção de 50 (clnqüenta) 
postos de saúde; 11.499 (onze mil quatrocentos e noven
ta e nove) fossas secas; 57 (cinqUenta e sete) sistemas de -
abastecimento d'âgua; l (um) posto de triagem; am
pliação, reforma e equipamento do prédio na cidade de 
menores Humberto Mendes, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Centr_al do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pubHcação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 14: 

Discussã-o, eln ti.trno único, da Redação Final (o
ferecida pela ComisSãO -de RCdiÇão -em seu Parecer 
ni' 266, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 83, de 
1982, que-autoriza o-Governo do Estado da Paraíba 
a elevar em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e qua~ 
renta e nove miJhões, setecentos e oitenta e um mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consoHdada: 

Em discussão a redação final~ em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senador/is solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redacão final aprovada 

Redaç-ão Final do Projeto de ResoluÇ"ào nl' 83, de 1982. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar 
em Cr$ 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove 
milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 É o Governo do Estado da Paraíba, nos ter
mos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove milhões, se
tecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprés
timo no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica Federa11 mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinados à ampliação da rede estadual de ensino de li' e 
211 graus, e a implantação do programa de melhoria dos 
serviços de saúde e expansão da rede de atendimento do 
Estado obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 15: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n9 267, de 1983), do Projeto de Resolução n~> 138, de 
1982, que autoriza o governo do Estado deAiagoas 
a elevar em Cr$ Ll72.118.00_0,00 (um bilhão, cento 
e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em disCUssão a redação final, em turno único.( Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 

redação final dada como aprovada, de conformidade 
com- o_ art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguime a redação final aprovada 

RcdaÇ"iio final do Projeto de Resolução n~> 138, de 
1982. 

Faço saber que O-Senado Federal aprovo.u, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

, DE 1983 

AuiOi--iza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 1.172.118.000,00 (um bilhão, cento e setentll 
e dois m_ilhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> E O- Governo do Estado de Alagoas., nos ter
mos do art. 2~> da Resolução ~> 93, de ll de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
l.l72.118.000,00 (um bilhão, cento e setenta e dois mi
lhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de que possa contratar emprés
timos no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, 
destinados à implantação de sistema de abastecimento 
de água em 5 (cinco) comunidades de pequeno porte, e 
de projetas para me!horia do sistema penitenciário, na
quele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 
- Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Item 16: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
n~> 268, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 140, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos 
e noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida con.$olidada. 

Em discussão a red_ação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

RedaÇ"ào final do Projeto de ResoluÇ"ào nl' 140, de 
1982. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu , Pre-
sidente, promulgo a seguintt: 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele
varem CrS 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e 
três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Est~do de São Paulo, nos 
terínos do" art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Se'nado Federal, autorizado a elevar em CrS 
493.000.000,00 (quãtrocentos e noventa e três milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinado à implantação de 2 (dois) 
hospitais-gerais com 150 (cento e cinqUenta) leitos cada, 
naquela capital obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moac;yr Dalla)- Item 17: 

Discussão, em turno único do Projeto de Reso
lução n9 94, de 1981 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 622, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Igua
tama (MG) a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e 
cinco milhões, oitocentos e cinqUenta e cinco mil, 
setecentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 623 e 624, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali-
-(fade e juridicidade, com voto vencido do Senador 

Hugo Ramos; e 
-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
---Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

b o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, DE 198! 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jguatama 
(MG) a elevar em Cr$105 •. 855.750,00 (cento e cinco 
milhões, oitocentos e- cinqüenta e cinco mil, setecentos 
e cioqüenta cruze-i~os) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1'1 E a Prefeitura Municipal de Jguatama, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução 
n~" 93, de I I de outubro de 1~76, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco 

- milhões, oitocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e 
cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da interna, a fim de que possa contratar operações de 
empréstimo no valor global acima, junto à Caixa Econó
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinadas à construção de 500 unidades habitacionais de 
interesse social e execução de obras de infra-estrutura ne
cessárias à construção, programa PROMORAR, naquew 
!e Município, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla) -Item 18: 

DiscussãO, em- turnO único, do Projeto d_e __ Reso
lução n_{> 144, de 1981 (apresentado_ pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 892, 
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Be
tim (MG) a elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oitocen
tos e quarenta e seis milhões, oitcicenlos e quarenta 
e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 893 e 894, de 1981, das 
Comissões 

-de Constituição e Justiça, pela constituclonaH
dade e juridiCidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorãvd .. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso_ da, pa-

lavra, vou encerrá-Ia. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. S:en-ãdói'es que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 144, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a 
elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarenta 
e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em CrS 846.846.000,00 (oitocentos e qua
renta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidadà_iriterrJa;-·a 
fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, 
junto à Caixa- E_conômica do Estado de Minas Gerais, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação, destinado à construção de 4.000 uni
dades habitacionais de interesse social, e execução das 
obras de infra-estrutura necessárias, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. _ 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PR_ESID~NTE (Moacyr Dalla) - Item 19: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução nl' 146, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão sJ_e seu Pare~r n~ 898, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Raul Soares (MG) a elevar em Cri 211.711.500,00 
(duzentos e onze milhões, s_e_tecentos e onze mil .e 
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
so_lidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 899 e 900, de 1981 das. 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituciouali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

--de Municípios, faVorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 
declaro-a _enc_erra:da. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram .. {Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão -de Redaçào. 

DIÁRIO DÓ CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETÓ DE RESOLUÇÃÓ No 146. OE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares 
(MG) a elevar em- crs 211.711.500,00 (duzentos e 
onze milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve; 

Art. l9 É a Prefeitura_Muni_cipal de Raul Soares, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos 
e onze milhões, -setecentos e onze mH e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar operações de crédito no valor 
global acima, junto à Caixa Económica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financdrõ dO 
Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção 
de 1000 (mil) unidades habitacionais de interesse ~çial e 
execução das obras de infra-estrutura Urbana neces
sárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

A~t. 21' E.sta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia, volta-se a lista de 
oradores: 

Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique S!\n
tillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENJE (Mo:icyd)afla) _:.:coUceOo a 
palavra ao nobre Senador ~ábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Preside~te, Srs. Se
nadores: 

Mais uma vez, o Primeiro Ministro da República Fe
der~tiva do Brasil, Sr. Delfim Netto, orientado, evide~
temente, pelo esquema de poder montado em nosso País, 
vem de desfechar, sobre a Constituição Federal e sobre a 
sociedade brasileira, um golpe rude, ruinoso, horroroso 
e pecaminoso em toda a sua essenci_alidade. 

Os analistas e profetas do caos começam a tentar esta
belecer um paralelo entre a atual situaçã_o que está viven
do o Governo do Presidente Mitterrand, na França, e o 
Governo do Presidente Figueiredo, em n9sso País. 

Na França, esta havendo as mesmas manifestações de 
inconformismo social, realizadas por trabc~.lhadores de 
diversas categorias diante de medidas que o Governo so
cialista vem adotando na administração da França. E di
zem esses profetas do caos que, assim cOmo em 1968, a 
situação francesa era equiparada à brasileira. Em 1968, 
vivíamos, todavia, como hoje vivemos, um regime cons
titucional, pelo m"etloS na letra da Lei M3.ior impieSsa. 

Mas, na França de 1968, havia o General Charles de 
Gaulle, e é preciso salientar que nem o Sr. Mitterrand, 
nem o Sr. Figueiredo podem ser compª'rados, à menor 
distância do Atlàntiço, com a envergadura de estadista 
do grande Presidente De Gaulle. E o golpe que se urde 
contra a sociedade brasileira, nesse momento confiada à 
incerteza, entregue mesmo à a_ngústia, tenta justificar as 
;nedidaS._recentemente adotadas pelo Goverri:O Federal, 
como indispenSáveis para a manutenção da ordem públi
ca no território brasileiro e, em particular, na classe ator
mentada dos nossos trabalhadores. 

E foi com esse critério de justiça, que só consegue pro
mover a iniqüidade, que o Primeiro Ministro Delfim 
Netto, ontem, ~ornou públicos os novos níveis do salário 
mínimo para aS classes trabalhadoras do nosso Pais. É 
preciso observar o que diz a respeito a Constituição que, 
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embora aspeada - como tenho dito e repisado, única 
Constituição entr.e aspas que existe no mundo, porque, 
-OS _três Ministros mHitares que compuseram a famigera
da Junta Militar que depôs o Presidente Costa e Silva, 
em 1969, colocaram entre aspas a Constituição do Brasil 
- é clara ao estabelecer em seu art. 165, o seguinte: 

"A Constituição assegura aos_ trabalhadores os 
seguintes direitos, além de outros que, nos termos 
da lei, visem à melhoria de sua condição social: 

I- saláriO míilimo capaz de satisfazer, cOrifor
me as condições de cada região, às suas necessidades 
normais e às de sua família." 

O novo decreto presidencial estabelece dois níveis de 
salário-mínimo: um, de Cr$ 34.776,00 para a região Su
deste; e, um, de Cr$ 30.600,00 para o resto do País. Esses 
níveis não atendem a nem mesmo a 50% de aumento, em 
relação aos níveis do salário mínimo anterior, enquanto 
que a inflação destrói os valores do trabalho e escraviza 
o trabalhador, a cada edição do salário mínimo. E o Go
verno é incapaz de conter a elevação do custo de vida, de 
sorte (ille, decretando em 19 de maio, jâ no dia 2 de maio 
está corroido pela irrefreável alta do custo de vida, que o 
Goy_crno_já _demonstrou e confessou ser incapaz e incom
petente de contê-la. Decretados esses novos números, Sr. 
Presidente, diz o Gabinete Civil da Presidência da Re
públíca que n região mais beneficiada foi a região do 
Nordeste. 

Ora, na tarde de sexta-feira, o eminente Senador pelo 
Estado do Piauí, Sr. Helvldio Nunes, fazia neste_ Parla
mento um retrato sombrio, frio, cruel, dantesco, da si
tuação do homem nordestino. E indagava, atônito, S. 
Exba9 - para onde devem_ir os nordestinos a partír de 
agora, já que não têm mais para onde fugir? Migraram 
pa_ra $~o Paulo e, dos 750 mil desempregados, deste Es
tado, 70 a_ 80% daquele contingente, que está passando 
fome, se .constitui prccjsamente de nordestinos desem
pregados. E o Departamento de Estudos lntersindicais 
de Sào Paulo, num estudo. interessante, sustenta que, 
pam que um trabalhador pudesse adquirir hoje os 13 
produtos que compõem a cesta básica de alimentos, defi~ 
nidas no Decreto no:> 399/38, o salário-mínimo dev_eria ser 
da ordem de Cr$ 103.692,91. A preço de hoje, continua o 
tlJEESE, a cesta base custaria em São Paulo, Cr$ 
49.876,00", Cr$ 14.000,00 a mais do que o valor do 
saJário-mínimo decretado para o Estado de São Paulo. 

Mas, São Paulo ê- um caso à parte, é um Estado em 
que ainda se pode fazer a avaliação da cesta básica de ali
mentos. E o Nordeste, Sr. Presidente? E o Norte? Qual é 
o valor dessa cesta básica, se o Norte, em particular, im
porta os seus principais aUmentos dos grandes centros 
produtores do Centro Sul, notadamente do Estado de 
São Paulo'? 

Além do mais, a innar,;ão vai ultrapassar, ejã ultrapas
sou, nos últimos 12 meses, em caráter acumulado, os 
J00°o ao ano. São números manipulados p-ela Pasta mi
nisterial do Primeiro Ministr~ Delflm Netto, porque em 
realidade, Sr. Preside~ te e Srs. Senadores, esta innação é 
bem superior aos números oficiais que o Gabinete do 
Primeiro Mirii.Stro -divulga à Nação, com o intuito de im
pingir números falsos. Os números reais são aqueles que 
a dona-de-casa arca com o seu esquálido vencimento, 
com o seu corroído salário, ao adquirir os alimentos nos 
mercados consumidores. 

Por outro lado, o salário-mínimo não se destina ape
nas à alimentação; apenas 45% do salário-mínimo é que 
devem cobrir as despesas de alimentação. Isto está no de
creto que r_egula o salário-mínimo, o Decreto n9 399;-de 
1938. Obse_fva~Se, portanto, que os atuais níveis de 
salário-mínimo não dão nem mesmo para as despesas de 
alimentação sejãm cobertas. E o trabalhador precisa de 
habita_ç_ào, seus filhos precisam de escola, de transporte, 
-de:_·i~ld.Umentâria e-de material esColar e até de lazer. Isto 
está na lei regulamentadora e que_ define o salário
miníma como capa7 de satisfazer, conforme as con
diçõeS de-cadã região, as suas necessidades normais, do 
trabalhador e às de suas famílias. 
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Ora, Se Presidente, não se pode saber como pretenda 
o Governo a paz social concedendo ao trabalhador bra
sileiro um salário aviltallte, mais avfliante ainda porque 
está em vigor o decreto-lei que altera ? política salarial 
do nosso País que retira 10% do INPC para o cálculo dos 
salários dos trabalhadores, e que ainda proibe que os sin
dicatos negociem diretamente com seus empregadores os 
níveis remuneratórios, a critério dos caracteres de ju~
tiça, de um lado dos sindicatos de trabalhadores e, de ou
tro lado, dos sindicatos de empregadores. Derrogado 
esse poder de negociação, o Ministério do Trabalho se 
tranforma, sob inspiração e ditame do Primeiro Minis
tro, no órgão que não apenas legisla mas que estipula o 
salário que deve receber o trabalhador brasileiro sem 
auscultar e, por conseguinte, sem ter a mínima idéia das 
necessidades normais, básicas, fundamentais do traba· 
lhador e de sua família. 

E como se isso não bastasse, há tempos vem.se entre-
gando o Governo Federal à sangria tributária dos Esta· -
dos brasileiros. Só no ano passado o Governo deixou ~e 
repassar Cr$ 375.500.000.060,00 re.lativos aos recursos 
de fundos especiais aoS-EStados brasileiros. E o que_ é 
mais grave, .essa sangria atingiu a todos aos Estados e a 
todas as regiões do País. 

Não podia o Governo- deixar de repassar ess.es fundos, 
porque eles se referem às cotas do Imposto de Renda e 
do Imposto de Produtos lndustriallzados, cujo repasse o 
Governo estâ obrigado a fazer, por força do art. 25 da 
Constituição federal. 

O Sr. José Lif!S --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. F ÃBIO LUCENA :.:._ Só -concluo a primeira 
parte, e ouvirei V. Ex• com tÕdo pra~er. 

Conclui-se assim, Sr. Presidente, que além de sangrar 
os Estados - e vou recitar as estatísticaS- o Prinlei~o 
Ministro, irresponsável perante Õ Parlamento, irrespon
sável perante o povo, irresponsável perante à_Nação, que 
faz o que quer e até o que não quer, porque faz até o qUe 
lhe mandam fazer -além de ter outorgado, por um de
creto de força, o agravamento da dramática situação do 
trabalhador brasileiro- ainda põe em prática esse _pro
cesso de sangria, transformando-se a União federal em 
verdadeira sanguessuga dos recursos de todos os Estados 
brasileiros. 

Ouço, com muita honra, o nobre S_e~ador José Uns. 

O Sr. José Lins- S um prazer, nobre Senador, aceitar 
o aparte que V. Ex~ me concede. Mas, queria dizer a V, 
Ex' que acho uma profunda illjustiça e um- exagero tre~ 
mendo a mania que se tem de lançar todas as culpas do 
que acontece de mau- nunca de bom -com este País, 
sobre o Ministro Delfim Netlo. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Muito b~m. Ex' Retiro o 
que disse sobre o Ministro Delfim Netto, se V. Ex.' me 
disser quem é o responsável pela desgraça que assola o 
nosso Pais. _Aí eu excluirei o Ministro. 

O Sr. José Lins- Em primeiro lugar, nobre Senador 
Fábio Lucena, eu não considero este Pais um desgraça. 
do. Discordo profundamente de V. Ex~ 

O SR. FÁBIO LUCENA ....::.-oesgraç~dQ é o Minis
tério da área econôinica. 

O Sr. José Lins- D-esculpe, mas V. Ex• se referiu ao 
País. E um País que é desgcaçado, é p-orque está nades
graça. Mas esta é uma discussão que não leva a nada. 

O SR. FÁBIO LUCENA- A desgraça a que_me refe
ri é no sentido material. V. Ex• é um intelectual, um cien· 
tista, e sabe que a desgraça a que me referi foi a desgraça 
social, e não a desgraça moral. 

O Sr. José Lins - Mas essa é a pior de todas as des
graças, nobre Senador. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas é exatamente a que 
está vivendo o nosso País. 

O Sr. José Lin.s - Se fosse a desgraça de um indjví
duo. Mas, social, do País todo? Desculpe-me V. Ex•, eu 
não aceito, acho que este é um grande País, tem um gran· 
de p~:wo, tem as suas profundas dificuldades como todos 
os países têm, o mundo está aí à vista de V. Ex~. de modo 
que não concordo. Mas, o que quero dizer a V. Ex• é que 
o Ministro Delfiin Netto, a meu ver, é um patriota que 
assume todo o ônus dessas dificuldades, e o faz com uma 
dedicação imensa, porque esse homem chega às 5:30 ho
ras da manhã no seu Ministério, sai às 9 ou .I O horas da 
noite. Não vejo ninguém levar. qualquer elogio ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Isso não é vantagem, por~ 
que Hitler e Stalin, nos últimos anos de suas vidas, não 
dormiãnl-mais. Tr_~Qalhavam 24 horas por dia. 

O Sr: JosiLitis- Eu Sei, mas ai]á é uma questão tam~ 
bêm de consciência pesada, o que não é o caso do Minis~
tro Delfim Netto. O que eu quero dizer a V. Ex•, nobl-e 
Senador, procurando fazer u~ pouco de justiça, é que 
esse homem tràbalha, se dedica, faz o que pode, mas ele 

-não pode resolver tudo,. Vou dar um e;-cemplo a V. Ex': o 
caso do salãrio mínimo. Ora, V. Ex' e todos nós sabeffios 
que o salário mínimo não é, evidentemente, um patamar 
de saiãrio, de vencimentos que seja suficiente pafa rllafl. 
ter uma família. 

O SR. FÁBló LUCENA- Permita-me. Não é, de fa
-tó-:-E õõ PiãUI,-segUndo o Senador Helvídio Nunes, tanto 
o salário mínimo não é um patamac, na expressão feliz 
de. V. Ex~. que os trabalhadores piauienses estão perce
ben!io lI mil e 200 cruzeiros de salário por mês. E sexta
feira, nobre Senador, o Senador Helvidio Nunes clama
va ao Governo e acredito que só não ficou de joelhos, 
porque o Regimento não permite - implorava ao Go· 
verno que pagasse aos trabalhadores piauienses nem 

_mesmo o salário mínimo, mas a metade do salário míni
mo~.Então..._ de fato não é um patamar. 

O Sr. José Lins - Não é, e todos reconhecemos. A 
vontade qUe nós ti~hamos é de que cada brasileiro ga· 
nhasse: -~ O!-!_~ salárioS mínimos atuais, no mínimo. Mas 
V. Ex• há de convir o.seguinte; primeiro, o País é pobre. 
O salário mínimo é o mínimo permTtido por lei para ser 
pago, o que sign_ífica que deve ou pode pagar mais ... 

O SR. FÂ-BrOTU_CENÃ. _:_-Mas,-Ex' como ser pobre 
um País que é o segundo maior exportador de soja, é o 
primeiro de açúcar, é um Pais que produz feijão em 
abundância, é o segundo maior exportador de café, é um 
dos maiores exportadores_ de minério do mundo? Cadê a 
pobreza deste País? Este é um País rico. Pobre é o povo. 

O Sr. José Lins - Onde está a pobreza, a desgraça a 
que V. Ex~ estava se referindo? 

O SR. FÃBIO LUCENA- No seu Nordeste. 

7) Sr. José Lin.s --Nobre Senador, por favor, deixe. me 
continuar. 

O SR. FÁBI(>"Cuc.ENA- A -desgraça ~ateria! a 
que me refiro ;stá sobretudo no Nordeste de V. Ex• 

~ o-sr~ José Lin.s- Senador Fábio L:ucena, desejo ape
-nas cooperar para esclarecer uma questão importante. 
Com toda sinceridaçle, não me move nenhum desejo de 
Contestar V. Ex• por contestar. Sabe V. Ex~. por exem

-Plo, que há empresas, neste Pais, que jamais poderiam 
[ia_-@i mais do que isso. No Cearâ e na terra do Senador 
Helvídio Nunes, se o Governo impuser um salário míni· 
mo mais alto do que este, um sem número de pequenas 
empresas vai fechar. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas como diz isso V, 
Ex', se as empresas estão impossibilitadas de estabelecer 
.os salâríos que podem ou não pagar aos seus emprega· 
dos? 

~O Sr. José Lin.s- V. Ex~ me desculpe, mas as empre
sas não estão impossibilitadas de pa~ar. 
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O SR. FÁBIO LUCENA- Não, elas não podem ne-
gociarA 

O Sr. José Lins- Elas não podem é pagar menos do 
que o salário mínimo. 

O-SR. FÃBib LUCENA- Mas quem pode afirmar 
issO~ 

O Sr. José Lins- Mas não estão impedidas de pagar 
mais, sempre que puderem. E sabe V. Ex• que hoje sóas 
pequenas empresas das regiões pqbres pagam Q salário 
mínimo. Se V. Exf tomar uma folha dos salários de São 
Paulo, V. Ex" vai ver que quase_ ninguém ganha salário 
mínimo, as do Nordeste ... 

O"''SR. F ÃBIO LUCENA - Eu gostaria de ver essa 
folha de pagamentos. 

O Sr. José Lins - Pois V. Ex• procure Se informar, 
que Vale a pena, 

O-SR. FÃBfCf LÜCENA- Peço a V. E~ 9 a infor
mação. Estou trazendo fatos. 

O Sr. José Lins- QUer que eu trabalhe por V. Ex• 
Tentarei ajudá-lo, procurarei ajudá-lo_. 

O SR. F ÃBIO LUCENA - Ficarei muito grato. 

O Sr. José Lins- Mas o que eu quero dizer, nobre Se
nador, é que é tão importante manter as empresas, quan
to o emprego. Ora, se não pudermos fazer com que, de 
um hora para outra, essas pequenas empresas pa&l,l:C::m 
muito- veja os agriCultores do Nordeste, se eles forem 
obrigãdos a pagar um salário mínimo muito maior do 
que esse, eles morrerão de fome como os seus empregaM 
dos; às vezes, nã_9 há muita diferença entre o patrão e 
empregado, entre os seus níveis de renda. Mas note bem 
essas duas características importantes: Primeiro, o sa
lârio é um salário mínimo - não pode ser menos, mas 
pode ser mais; segundo, muitas das empresas não podem 
pagar. mais do que isso. Então, ê preferível manter a em~ 
presa pag<'!ndo menos, do que obrigá·la a morrer sob o 
pretexto de pagar mais. Outra informação que quero dar 
a V. Ex~: o Go~Lerno jamais prendeu recursos do Fundo 
de Participação dos Estados e Municípios. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Eu vou provar que sim. 

O Sr. José Lins- Por uma razão muito simples: esse 
dinheiro não passa nos cofres ... 

O SR. F ÃBIO LUCENA- Eu vou provar que pren~ 
deu. 

O Sr. José Lin.s- V. Ex• me desculpe, estou dando 
uma informação segura. O dinheiro ê depositado, como 
V. Ex• sabe, a mando da lei, no Banco do Brasil, e é dis
tribuído tendo em conta câlculos feitos pelo Tribunal de 
Contas. Esse dinheiro não entra no Tesouro. E automa
ticamente entregue pelo Banco do Brasil aos Estados e 
Municípios. O que pode estar ocorrendo é que alguns 
Estados ou munícípios se endividaram e deram como ga. 
rantia, através de procuração, recursos do ICM,dos 
Fundos de participação, ou dos Fundos Especiais. Nesse 
caso, os próprios bancos podem ter retido alguma parce
la mas por autorização da própria entidade que fez os 
seus empréstimos e que deu, como garantia, esse fundo. 

O SR. F ÃBIO LUCENA -Isto é, como a autoridade 
do Governo FederaL 

O Sr. José Lins- O Governo Federal não tem culpa, 
posso garantir a V. Ex' 

O SR. FÃBIO LUCENA- Prossigo para provar a V. 
Ex' que além de o Governo reter esses Fundos, ele devol
ve aos Estados, em relação ao Imposto de Renda, ao JPI, 
-ao Fundo Especial, quantias irrisórias em relação àquilo 
que os Estados recolhem nas suas esferas de jurisdição. 
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O Sr. José Lins ~ Jsso não acontece nos Estados mais 
pobres, onde o Governo dâ mais do que rec_ebe. Deus 
nos livre que o Cearã, por exemplo, só recebesse aquilo 
que paga ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Leio, Sr. Presidente, ma
téria publicada no jornal O ~tado de S. Paulo, proc_e
dente da sucursal de Brasília, edição de domingo, dia 24 
de abril: 

PLANALTO NÃO ~REPASSA OS CrS 375,5 BI
LHÕES DE FU~NOOS. ESPECIAIS 

O governo federal não repassou Cr$ 375,5 bí-
lhões para os Estados e munfcípíOs, no anO paSsã.do, 
provenientes dos Fundos de Participação dos Esta
das (FPE), dos Municípios (FPM) e Especial (FE). 
O governo arrecadou Cr$ 3,414 trilhões do Imposto 
de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Indus
trializados (IPI), de onde são destinados 23% para a 
formação dos três fundos, e repassou apenas Cr$ 
409,7 bilhões, ou s6ja, 12% do que arrecadott com 
aqueles tributos. 

Ora, em cada cem cruzeiros arrecadados pelos Estados 
e municípios, o ÜO'Letn_Q devolveu apenas Cr$ 12,00, e fi
cou com Cr$ 78,00 

O Sr. José Lins- Pode V. Ex' prestar-me um esclare-
cimento? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Deixe-me concluir, por.:
que, conforme diz o Senador ... 

O Sr. José Lins- e que eu não compreendi se esse 
percentual ... 

O SR. .FÁBIO LUCENA~ ... _corif'Orm_e diz o Se-na
dor Virgílio Távora, ... 

O Sr. José Lins - Sim ... 

O SR. FÁBIO LUCENA --~··em Certãs ilfgUffieil
tações devemos ser cartesianos, e sendo V. Ex~ um mate
mático sabe que o raciocínio mateiriático parte do geral 
para o particular: é um raciocínio ... 

O Sr. José Lins - A pergunta é se esse percentual é_ 
sobre todo imposto. 

O SR. FÁBIO LUCENA- .n é um raciocfnio deduti
vo. Então, assim que eu concluir a dedução, eu ouvirei 
com todo o prazer, mais uma lição de V. Ex', ... 

O Sr. José LilJS - Muito obrigado a V. _Ex• 

O SR. FÁBIO LUCENA ~- ... que, evidentemente, 
não vai contribuir em nada para a minha paupérrima 
aprendizagem intelectual. 

O Sr. José Lins - V. Ex' se subestima. 

O SR. FÁBIO LUCENA - CoD.tíiluo- a citação:· 

No total, o governo reteve 47,8% dos fundos de 
participação, e difiCUltou a situação financeira dos 
Estados. Os Cr$ 375,5 bilhões teriam servido para 
amortizar 16% do déficit público- montan_te de re
cursos gastos sem a correspondente receita fiscal -
dos Estados e municípios em 1982,-estTrilado em 
2,7% do PIB, o que corresponde a Cr$ 2,3 trilhões. 

O Imposto de Renda e o IPI constituem-se a prin
cipal fonte de receita, tendo contribuído _com 
72,91% da arrecadação da receita tributária total em 
1982. De sua arrecadação, I 0,5% são para o Fundo 
de Participação dos Estados (FPE}, 10,5%_para o 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 2% 
para o Fundo __ Especial (FE). Os recursos dos _dois 
primeiros fundos são n;passados pela Seplan para 
os Estados, considerando população, área territo
rial e inverso da •·renda per capita". O Fundo_ Espe--

cial ê máis político, teoricamente depende da si
tuação financeira de cada Estado. 

Em 1982, o governo arrecadou Cr$ 2,093 trilhões 
de IR e Cr$ 1,320 trilhão de IPI, totalizando Cr$ 
3.414 trilhões. Assim, os recursos que seriam repas
sados para os Estados e municípiOs deveriam al
cançar Cr$ 785,3 bilhões. No entanto, o governo 
embolsou 47,8% (Cr$ 375,5 bilhões)." 

Vamos à sangria: 

Na transferência de recursos, São Paulo, o grande São 
Paulo, aqui, de modo estupefato, acusado de ser benefi
ciârlO -dÕ --inOdelo económico nacional, São Paulo foi 
contemplado com 33.414 bilhões, embora tenha sido in
dividualmente o melhor contribuinte dos dois tributos, 
IPI e IR, com 2,524 trilhões. Isto significa que o Estado 
de São Paulo contribuiu com 44.46% da arrecadação do 
IR e I PI, recebeu 8,17% dos recursos do fundà, voltando 
para os seus cofres, para os cofres de Sãá Paulo, 2,2% do 
que contribuiu. Em cada 100 cruzeiros cobrados de lm-

- posto de Renda e de IPI, no Estado de São Paulo, o Go
verno devolveu apenas dois cruzeiros e vinte centavOs, fi
cando, por conseguinte, com noventa e sete cruzeiros e 
oitenta centavos. 

O menor retorno, no entanto, ficou com o Distrito Fe-
deral, onde o G_overno arrecadou 155.4 bilhões e _repas
sou 1,7 bilhão, isto é, 1,1%. A seguir, vem o Rio deJanei

- ro: dos 682,9 bilhões retornaram _11,7 bilhões, isto ê~ 

1,7%. 
Aggra, uma informação para o Senador José Lins: 

con{o re_gião mais Pobre do País, o Nordeste- recebeu 
70,1% do que contribuiu. 

O Sr. José Lins - Do quê? 

O SR. FÃBIO LUCENA- Do que contribuiu. Con
tribuiu com 257,8 bilhões de cruzeiros e recebeu 176,6 bi
lhões, 70,1%. 

O IR e o IPI, arrecadados na regiã_o do N ordest~. con
tribuir~ para a receita tributária total com 7,37%, e 
dessa ~ontribuição o Nordeste foi sangrado em 30%~ que 
deixaram de ser repassados para os Estados nordestinos. 

A r~_gião que teve menor retorno foi o Centro-Oeste, 
Sr. Presidente, 18% foram arrecadados, isto é, 184 biw 
thões de cruzeiros e repassados 33 bilhões de cruzeiros. 

-Fim das estatísticas! 

O Sr: José Lins - V. Ex• me permite? 

O SR. FÁBIO LUCENA- E a Amazônia, 54% do 
territóriO- NaciÓnal? Com quanto contribuíram os Esta
dos Amazónicos, Parã, Amazonas, Acre, Goiás, depois 
do paralelo 22, Mato Grosso, depois do paralelo 19, o 
Estado de Rondônia, os territórios de Roraima e Ama
pá, com qu.anto contribuíram e quanto receberam de 
volta? As estãtísticas fazem silêncio sobre a região Ama
zónica, porque essa região e-stã tão desassistida e nestes 
vinte anos, e tudo o que aqui se fez, tanto nesse S_enado, 
quanto na Câmara dos Deputados, foi elevar ditirambas 
ao Governo Salvador da Pátria. Não se menciona sequer 
a Amazônia, o qUe-significa, Sr. Pi-esideilte, que, em tá
mos políticos, a Amazônia deixou de existir para a 
Nação Brasileira. E assim, o Senador que completa hoje 
três meses de mandato tem como deveL, e não foi por ou
tro motivo que o Senador que está na Tribuna fo eleito 
com 60% dos votos válidos do meu Estado, tem como 
dever precípuo, fundamental, essencial e irrecusável, res
taurar, Sr. Presidente, a dignidade representativa do 
meu Estado neste Parlamento, apenas para _que as esw 
tatisticas oficiais sobre o meu Estado possam aparecer 
nas publicações de cunho oficial, porque não é possível 
que um assunto da magnitude e da gravidade deste, ex
clua do seu contexto a Região Amazónica e, em particu
lar, o Estado do Amazonas. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex• com muita 
honra. 
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O Sr. José Lins- Senador Fábio Lucena, a estatistiCil 
oficial jamais _omitiria a Amazônia. V. Ex' dispõe desses 
dados em qualquer dessas publicações; quem omitiu foi 
o jornal. O jornal certamente não tomou a estatística 
completa, mas ela existe. V. Ex.• sabe que os Estados da 
Amazônia receb_em a sua cota de imposto de renda, a sua 
cota do Fundo Participação, a sua cota de Fundos Espew 
ciais. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Só umá informação: sei, 
por exemplÕ, que as cotas do Fundo Rodoviário destina
das ao Amazonas fora'm penhoradas pelo Ministério dos 
Transportes, -parte dessas cotas, para garantia de em
préstimos externos. 

O Sr. José Lins - V. Ex• se engana. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não me engano! 

O Sr. José Lins- Quem penhorou deve ter sido o Gow 
vemo do Amazonas. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Tenho relatório do Mi~ 
nistro Delfim Netto, encaminhado ao Presidente da Re
pública, no qual ele dá conta de que, devido a circuns
tâncias excepcionais, teve de lançar mão, nobre Senador, 
de recursos do Fundo Rodoviário Federal e de outros 
impostos. 

O Sr. fosé Lins - Federal, está certo. Fundo Rodo
viário Federal, pode. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Masque devem ser repas
sados para os DERs locais, estaduais, A coílstituição 
obriga! Teve que retê-los, Para penhorá~Io.S,- a fim de i?;a
rantir processos de endividamento externo do nosso 
País. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex• um ap~rte'? 

O$R. FÃB!O LUCENA- Pois não. 

O Sr. José Lins - :1: claro que V. Ex• dispõe das es
tatisticas, é só querer. O jornal pode ter omitido, o que é 
uma falha sanâveL Mas o que_ quero dizer a V. Ex' é que 
o Governo Federal estã absolutamente certo. Por quê? O 
Imposto de Renda cobrado, é um imposto federal. O 
Governo Federal, nos termos da Constituição, recolhe o 
Imposto de Renda .. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Imposto Federal, mas rew 
colhido daqueles que trabª'l!tam em São Paulo. 

O Sr. José Lins- Permita-me V. Ex,Jâ que V. Ex' me 
permitiu o aparte, concedawme o direito de externar o 
meu pensamento. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não. Desculpe. 

O Sr_ JOsé Lins- O imPOsto é um imposto federaL O 
maior contribuinte de Imposto de Renda neste País, em 
termos de Estado, é São Pauto. E o que o Governo faz'? 
Tira uma parte daquilo que arrecada em São_ Paulo é 
joga para oS Estados mais pobres. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas quais Estados? 
Quais deles, se todas as regiões foram sangradas, nobre 
Senador? 

O Sl'. José Lins- O Governo ê feíto exatamente para 
tentar sanar os problemas do desequilíbrio. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas quars Estados, Ex~?. 
se todos os Estados foram sangrados. 

O SJ'. José Lins- V. Ex' verá que esta estatística nãO 
deve estar correta. 

OSR. FÁBIO LUCENA-Maséaestatística do Mi
nistério do Planejamento. 

O Sr. José Lins- V. Ex• pode ficar tranqUilo que, ho
je, os Es-tados do Nordeste recebem bem mais do que paw 
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gam. E vou dizer a V. Ex• porque: porque a indústria, 
principal contribuinte do Ímposto de Rc_!nda e do IPI, 
não representam, no Nordeste, mais do que7% de, todo o 
País. Então, veja V. Ex• que a contribuição do Nordeste, 
em termos de Imposto de Renda e de IPI - Imposto 
sobre Produtos Industrializados - ê extremamente pe
quena. E ii de nós se não fosse a contribuição desSa ·arre
cadação feita em São Paulo, e que, vai para o Nordeste, 
para a Amazônia. E isso fora os recursos do FINO R
Fundo de Investimento do Nordeste- do FINAM -
Fundo de Investimento da Amazônia, que tanto nos aju
dam com contribuições para serem aplicados em p_roje
tos na Amazônia. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Esse é outro assunto. 

O Sr. José Lins- Outro assunto, mas V. Ex• não tem 
a menor ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não tem a menor ~elação 
com o assunto que está à baila. 

. O Sr. José Lins - Tem, nobre Senador. Quero mos
trar é que o Imposto Federal, arrecadado principalmente 
em São Paulo, é em grande parte redistribuído para os 
Estados mais pobres. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas para quais Estados, 
Ex•? Todos foiaffi sangradOs! 

O Sr. José Lins - t claro que o governo arrecada, 
mas manda para o Nordeste. Eu estou desconfiando da 
estatística de V. Ex•. 

O SR. FÁBIO LUCENA _:-Então_~i. Ex~ traga ases
tatísticas que destruam essas, que eu ·me convencerei. 

O Sr. José Llns- Sou obrigado a trazer, e se V. Ex• tí
ver razão eu o direi, com o maior prazer. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu me c~nvencerei. 

O Sr. José Lins- V. Ex' já parte da idéia de que o go
verno esta segurando esses recursos. 

O SR. FÃB!O LUCENA- Masfez! !lo que me faz 
deixar de duvidar que esses recursos destinados aos Esta
dos não foram utilizados para amortizar o endividamen
to das empresas estatais do nosso País. V. Ex• prova o 
contrãrio? Eu também ficarei convencido. 

O Sr. José Lins- CompromCto-me com -V. Ex• a tra
zer os dados oficiais sobre esse assunto. Esse assunto já 
fo~Ievantado no ano passado_, muitos duvidando de que 
o Governo Federal estaria retendo. a seu bel-prazer, 
quotas do Fundo de Participação dos Estados e Municí
pios. O Governo não pode fazer isso. E esses recursos 
não passam no Tesouro Federal. Eles são depositados, 
conforme a lei, no Banco do Brasil e a distribuição é feita 
por determinação do Tribullâl de Contas, que é quem 
aplica os índices de distribuição. Agora, o que pode estar 
acontecendo é que esses Estados e Municípios, endivida
dos, comprometeram esses recursos e algum órgão, auto
rizado, os tenha retido, para poder fazer face a compro~ 
missas dos Estados.~ o que imagino. Todavia, obrigo
me moralmente a trazer para V. Ex• os dados oficiais. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Permita-me, V. Ex'. Es
ses recursos são repassados pela Secretaria de Planeja
mento, levando em conta certos fatores, como popu
lação, extensão territorial e a inversão ... 

O Sr. José Lins- Isso é OUtra coisa. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Não! São os critêrios bã
sicos que presidem o repasse desses recursos. 

O Sr. José Lins- São os critérios legais que o Tribu
nal leva em conta para poder calcular as diversas partici
pações. 

D!ÁRI() [)()J;:()NGRESSQ NACIQNAL (Seção II) 

O SR. FÂBIO LUCENA -0 Tribunal.-o qU:e faz, de
pois, é julgar as contá.s. 

O Sr. José Lins- Sr. Senador, neste ponto ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- Enquanto V. Ex• não me 
trouxer elementos estat1sticos ... 

O Sr. José Uns- Muito bem. Mas tem V. Ex' o di
reito de solicitar-me. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... -que contestem esses 
elementos oficiais que estou divulgando. terei como váli
dos esses números até que sejam invalidados pelos núme
ros que V. Ex' poss1,1ir e, em não os possuindo, evidente
mente, que os bJJ.scarâ jUnto ao primeiro MiniStério da 
República. 

O Sr. José Lins- E, devido ao interesse do assunto, 
comprometo-me com V. Ex' a analisar a questão. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, esgotado 
o assunto e esgotado o tempo, sobre a questão, era o que 
tinha a dizer. (Muito bem!.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LÚURIVAL BAPTISTA (Pronuncia. o s_eguinte 
discurso~) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Cumpro o doloroso dever de comunicar, nos limites 
preestabelecidos deste breve pronunciamento, que seJÇ.ta
feira passada, dia 29 de abril, faleceu em Aracaju, :Nel
son Diniz de Aguiar Dantas, um amigo dileto e cidadão 
exemplar ao qual, durante muitos anos, estive ligado pe
los mais afe_tuosos laços de amizade. 

NãO poderia deix~r de fazer este registro, para os an3is 
do Senado, do desaparecimento desse velho e digno cola
borador, cujos- assinalados serviços jamais poderia es
quecer. 

Conhecido, respeitado e estimado por todos quantos 
tiveram o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, Nelson 
Diniz, sempre prestimC?SO e incansável, era um padrão de 
dignidade e de eficiência a serviço dos seus amigos. 

A lealdade era o traço predominante de sua personali
dade, motivo pelo qual em Sergipe, foi muito lamentado 
o seu falecimento. 
- Associo-me, neste momento de tristeza, à dor e à sau

dade de sua querida famflia - sua companheira, Dona 
Teteza Diniz e seus filhos, Roberto. Laura e Cláudia. 
suas queridas irmãs Laura e Do ré Diniz, seu irmão J o sê 
Augusto Diniz de Aguiar e seus sobrinhos aos quais en
vio, desta Tribuna, as minhas sinceras condolências. 

Sergipe perdeu um dos seus mais dignos e operosos fi
lhos que, aos 72 anos de idade deixa um exemplo ines
quecível de pai de famflia exemplar e de cidadão de pro
bidade incomparável. 

Infelizmente, não me foi possível estar presente ao seu 
sepultamento, em virtude de me encontrar em Florianó
poles, quando do seu falecimento. 

Essa circunstância contribuiu, todavia, para aumentar 
os meus sentimentos do mais profundo pesar. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte dis
curso.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não há dúvida que é desagradável ter que vir a esta 
Tn1mna sempre para assinalar notícias não muito agra
dáveis . .E: o que tem se dado comigo nestes últimos tem
pos com relação a meu Estado. 

Hã poucos dias, alertei a Nação sobre a violência, o 
terrorismo implantado em Mato Grosso pelo atua_l go
v~rno, entre aSpas. Demissões em massa, remoções de 
pobres professoras aos montes, enfim, pura .. caça as 
bruxas", como há 30 anos atrás. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à Tribu
na para transcrever nos Anais desta Casa, o manifesto 
dos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, 
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Curso de Medicina, que reclamam contra uma séria de 
irregularidades que norteiam o referido Curso. Pedem 
próVIdéndas- e· Como a arma que possuem, pacificamen
te, para provocar as providências que pleiteiam, entra
ram em greve. 

Triillscrevo, portanto,-Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
-o== que dizem os alunos de Medicina da Universidade Fe
deral de Mato Grosso, no seu documento: 

"CuiabãjMT, 18 de abril de 1983. 
Nós, alunos do Curso de Medicina da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso, estamos em 
Greve por Tempo Indeterminado desde o dia 13 de 
abril de 1983, reivindicando condições_ de ensino 
apropriadas à nossa formação profissional, vim9s a 
Vossa Excelência, solicitar solidariedade. 

Sabemos que o Governo Federal autorizou o 
funcionamento do Curso de Medicina na Universi-

--dade Federal de Mato Grosso em carãter excepcio
nal, mas, só agora sabemos que as medidas para se 
equipar, material e humanamente, a estrutura uni
versitária para taf curso, não têm sido tomadas cOm 
a devida atenção e oportunidade . 

Faltam-nos laboratórios, e quando temos labora
tóiios falta-nos material para utilizá-los; faltam-nos 
professores-e já-não é mais possível cobrir o currícu
lo com simples remanejamento dos professores exis
tentes; falia-nos Hospital Escola ejã não é mais su
portável as improvisações nas enfermarias dos Hos
pitafs conveniados õU na coziriha do CentrO de Saú
de do Grande Terceiro. 

A decisão de paralisação do Curso de Medicina é 
dolorosa para nós estudantes, porque estamos an
siosos por nos formar mas, de repente, verificamos 
que a formação profissiOnal que estamos recebendo 
ê precária porque é precária a estrutura e funciona
mento do curso. 

Nossa consciência fof Ciuestionàda": que tipo de 
médico seremos nós? Por isto mesmo preferimos pa
gã:fó preço à a púalisação total d9 curso, para ama

-nna·. na vid3ProfisSional, não-i)ã.gai o preço de vi
das humanas. 

As autoridades universitãrias, repetidas vezes 
questionadas, -não vão ao fundo da questão, tomam 
medidas paliativas e tentam nos apaziguar com pro
messas de que no próximo semestre as falhas esta
rão sanadas. Passa semestre e as coisas se repetem, 
agora com maior gravidade. Jã existem algumas tur
mas do ciclo de formação profissional- fazendo as 
disciplinas de Clínica Médica e Cirurgia - e neste 
estâgiO as falhas e faltas se tornaram tão evidentes e 
gritantes que não mais podem ser menosprezadas 
ou obscurecídas. 

Por tudo isto estamos reivindicando um reapare
lhamento de tod_o o Curso de Medicina, cabendo_ es
pecial destaqUe às seguintes revindicações: 

a) o Hospital Escola (Hospital Julio MUller) em 
_ pleno funcionamento. 

b) a contratação de pessoal qualificado para o 
funcionamento do Hospital Escola, para as aulas 
das disciplinas clínicas, e demais disciplinas que esti
verem carentes neste sentido; 

c) readequação, material e humana, do Centro 
de Saúde Escola, situado no Bairro Grande Tercei
ro. 

o- d) representação dos alunos na programação 
curricular; na Comissão do Hospital Escola, no Co
legiada do Departamento e de Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde. 

Ressaltamos que o Hospital Escola, antigo Hos
pital Julio MUller, depende em parte do_Governo 
Estadual (no que se refere ao término das obras de 
construção civil) e, que a contratação de pessoal 
(professores, médicos, pessoal de apoio, etc ... ) de
pende 9e autorização da Presidência da República 
(excepciOnalidade). 

Cremos que nossa luta é justa e de interesse de 
toda comunidade c_uiabana. 
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Apelamos para a solidariedade de Vossa Exce
lência, como de todos os representantes eleitos pelo 
povo mato-grossense na Câmara Federal e no Sena
do da República, na esperança de que façam jus aos 
votos e aos mandatos que lhes foram confiados, de
fendendo a pronta solução do problema que interes
sa aos estudantes de MediCina da .FUFMT em. parti
cular, mas que é de interesse geral de todo o povo de 
Mato Grosso." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais 
oradores inscritos. 

O Senador Itamar Franco encaminhou à Mesa reque
rimento de informaçõeS. 

Nos termos do inciso VI, do art. 239, do Regimento 
Interno, o requerimento serâ examinado pela Presidên
cia. 

A Presidência lembra ao Plenário que amanhã, dia 3 
de maio, às 14:30 horas, será realizada sessão conjunta 
solene, destinada a homenagear o transcurso do cente
nário de nascimento do ex-Presidente GetUlio Dornelles 
Vargas. Desta forma, não se realizará sessão no Senado, 
ficando designada, para o dia 4 vindouro, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 
142, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nt 886, de 19gl), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana (MG) a e
levar, em CrS 33.873.840.00 (trinta 'ê tl'ês milhões, oito
centos e setenta e três mil e oitocentos e quarenta cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 887 e 88K~-de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de M unidpios, favorável. 

2 

Votação, em turrto único,· do Requerimento n9 610, de 
19!$3, de autoria do Semidor Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do ProJeto de ResoluçãO n9 277, de 1981, 
que autOriza a Prf:feiiura Municipal de Elói Mendes 
(MG) a elevar, em CtS 75.611.250,00 (seterita e cinco mi
lhões, seiscentoS e onze riiil, duzentos e cinqUenta cruzei
ros), o montante de sua dívida consolida~a. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento'" n' 614, de 
1983, de autoria dQ ~nador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do_ R~_gímento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução nt 284, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo (MG) a 
elevar, em Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, setecentos e-CinqUenta e um mil e duzentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento--n9 615, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Camp<:ts, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento I_nterno, o de
sarquivamento do Prójet9 d~ Resolução n9 285, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade 
(MG) a elevar, em Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e 
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dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhen
tos~ct:uzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento_n9 616, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Ca_tnpos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n' I, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a 
elevar, em CrS 36.593.500,00 (trinta e seis milhões, qui
nhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento n<1 617, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 12, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido 
(MG) a elevar, em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, 
duzentos e noventa e seiS mil, novecentos e cinqUenta 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 618, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquiVâtnento dQ Projeto de Resolução n9 28, de 1982, 
que-autoriza a Prefeitura Municipal de Caraí (MG) a ele
var, em CrS 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, tre
zentos e setenta e oito cruzeiros e seiScéntos e cinqUenta 
·cn.i:teiroS), o montante de sua divida consolidada. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 619, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 87, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaxupé (MG} a 
elevar, em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro 
milhões, trezentos e cinqUenta mil e seiscentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 620, de 
198"3, de autoria óo Senador Alfred_o Campos, soliCítan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto d~ Resolução n' 88, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Rezende 
(MG) a elevar, em Cr$ 65.067.975,00 (sessenta e cinco 
milhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

10 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 621, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, -solicitan: 
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, O de
sarqufV31nento do PrOJeto de Resolução n9 89, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova 
(MG) a elevar, em CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e 
trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e qui
nhentos cruzeiros), o montante de SUl!__ dívida consolida
da. 

11 

Discussão, em turno único, do ProjetQ de Resolução n"' 
103, de Í9,8l (apresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer n9 681, de 1981), que au
tori;a a Prefeitura MuniciPal de Nova Serrana (MG) a e
levar, em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nQs 682 e 683, de 1981, das Comis
sões~ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e. 

-de Municfpios, favorâ_vel. 

12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Res_oh,J.ção 
n9 104, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer nQ 684, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (MG) a e
levar, em CrS 31.756.725,00 (trinta e um milhões, sete-

. centos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nts 685 e 686, de 1981, das Comis
sões: 

.:.._de CofmúUiçiio e iustiça, pela cOnstitucionalidadé e 
juridicidade; e 

-de Mwudpios, favorável. 

13 

Discussão, em ttirno únicO~ do Projeto de Resolução 
n9 lOS, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n"' 687, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros 
(MG) a elevar, em Cr$ 84.684.600;00 (oitenta e quatro 
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 688 e 689, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municfpios. faVorável. 

14 

-Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 125, de 1981 (aprest:ntado pela Comissão de Econo
riiia Conlo-ConClusãO de seu Parecer n9 790, de 1981), que 
autoriza a PrefeitUra Municipal de Lagoa da Prata (MO) 
a elevar, em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito 
milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, so_b nQs 7.91 e 792, de 1981, das Corriis
sões: 

..;.. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia. favorável. 

15 

Disiussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 134, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n'~' 862, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de_ Campo do Meio 
(MG) a elevar, em Ci$ 76.592.600,00 (setenta e seis mi
lhões, quinhentos e vi~ te e nove mil e seiscentos cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 863 e 864, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n' 135, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo-
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mia como conclusão de seu Parecer n~' 865, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiracis {MG) a ele-
var, em Cr$ 76.529.600,00 (seterifa e seis mÜhões, tlui
nhentos e vinte e nove mil e Seiscentos cruzeirOs), o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 866 e 867, de 1981, das Comis
sões: 

-de Conslítuição e JustiÇa, Pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Munidpios. favoráveL 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'>' 137, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~' 871, de 1981}, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina (MG) _a ele
var, em Cr$ 31.756.725~00 (trinta e: um milhões." setecen
tos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sOb n~'s 872 (: 873, de 1981, das Cernis-
sões: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em turno {mico; do Projeto de Resolução 
n9 145, de 1981 (apresentado pela Comissão d_e Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~' 895, de 1981 ), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas J:MG) 
a elevar, em Cr$ 116.123.000,00 (cento e de.Sesseis mi
lhões, cento e vinte e três míl cruzeiros), o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 896 e 897, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Munidpios, favorável. 

19 

Discussão, em turno úniCO,--=oO Pfojeto de Resolução 
n' 150, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~> 915, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim (MG) a ~le
var, em CrS 77.542.500,00 (setenta e S"éie milhõeS, qui
nhentos e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 916 e 917, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, Com voto vencido do Senador Hugo RaM 
mos; e 

-de Munic!pios; favorã.vel. 

20 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nl' 151, de 1981 (apresentado pela Comissi'i.o de Econo
mia como conclusão de seu Parecer nl' ~2q,_d_e ~981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal& carmo do Rio Claro 
(MG) a elevar, em Cr$ 76.529.601Hl0 (setenta e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzei
ros), o montante de stJ.a dívida- consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 921 e 922, de1981. das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e_ 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-'de Municípios, favorãvel. 

DIÁf1.IO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção)l) 

21 

Discussão, em turno ünico, do Projeto de Resolução 
n9 163, de !981 (apresentado peta Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~' L016, de 1981). 
que autoriza a Prefeit.ura Municipal deitambacuri (MG) 
a, elevar, em Cr$ 92.175.300,00 (noventa-e d~is milhÕes. 
cdnto e setenta_ e cinco mil e trezentos cruzeiros), o mon
iãnte de_ sqa ~Hvida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s L017 e LOIS, de 1981, das Co
missões: 

-de Constiiuição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidad6, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Munidpios, favorável. 

22 

Discussão, em turno -único, do Projetp_de Resolução 
n' 1~5, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 1.022, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipãl de CampO do Meio 
(MG) a elevar, em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta_ milhões 
de crUzeiro-s), o montante de sua dívida Consolidida, ten· 
do 

PARECERES, sob n's 1.023 e 1.024, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e J~tiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

23 

Discuss~o, em turno único, do Projetp de Resolução 
n~' 23~ de-198-3 (8:presentado peÍa Comissão de Economia 
como cor1clusão de seu Parecer n~' 251, de 1983), que au
toriza o Governo dp Estado do Rio de Janeiro a elevar, 
em CrS 7?2.716.-109,00 (setecentos e setenta e dois mi-

~ lhões, setecentos e d6zesseis mil, cer1to e nove cruzeiros), 
_ o montante de ;ua dívida consoldiada, tendo 

PARECER, sob n9 252, de 1983, da Comissão _ 
--'de Constiiuição e Justiça, pela consti~uciooalidade e 

juridiCiôaâe. 

24 

Discussão, em tur!Jo único, do Projeto de Resolução 
n9 24,_de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como,condusào de seu Parecer n9 253, de 1983), q!le au
toriza o Governo do Estado de Permunbuco a elevar, em 
Cr$ 700.683.136.08 (setecentos milhões, seiscentos e oi
tenta e três mH, cento e trinta e seis cruzeiros e Oito cen-
tavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~' 254, de 1983, da Comissão 
-de Comtituição e Jusriça, pela constitucionalidade e _ 

juridicidade. 

25 

Discussão, em turno -único, do Projeto de Resolução 
n~> 26, de 1983 (apresentado pela Comíssão de Economia 
_çomo G.Qnclusào de ,seu_Parecer n~> ~7, de 1983)1 que au
lori~a-Õ Governo ~do Estãdo de Min-as Gerais a eleVai, 

~-em C!$ 746.139A68.3b (setecentos e quarellta e seis mi
lhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e ses
senta e oito cruzeiros e trinta e seis cenÍavos), o montan
te de sua divida consoldiada, tendo 

PARECER, sob n~' _f.58~ -de 1983, da Comissão 
-de Cohstltu{fão e Justiça. Pela cofl.stitucionalidade e 

jurídicidade. _ 

O SR. PRESIDENTE (MQacyr Dalla) Nada mais ha
Vendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às I 7 horas e 40- minutos 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 294-83 E QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE, 

O SR. ALMIR PINTO (Para uma breve comuni
cação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, deparamo· nos 
com Uni bem lanÇado artigo no CoNeio Braziliense, de 
autoria do jornalista José Hélder de Souza, em que sere
fe!e a recente conferência feita pelos cientistas do CTA, 
Brígiideiro Pi v a e Professor Paes Leme, realizad~ no ple
nário da Assei:nbléia- Legislãtiva do Ceará, O articulista 
denota à sUa eStupefação pelo fato de até hoje, não obs
tante os quatro anos de estiagem no Nordeste, marchan
do para o quinto ano e mais um sexto que virá em 1984, 

não ter ainda o Governo dado_ os recursos solicitados 
por aquéte imPort~ante órgão técnico de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, para que sejam postos em 
prãtica os projetas MOCLI_MA e MODART, que tantos 
e enormes benefíCios-poderão causar à ecologia nordesti# 
na. 

Desejo,_ Sr._ Presidente,_ nesta brevfssima co:rnunicação, 
qué V.-Ex• considerasse como lido o artigo do" culto ho· 

_mero de imprensa, em que manífesta a sua estranheza 
pelo não encaminhamento de meios para um trabalho 
científico que acreditamos positivo, permitindo modifi
car 'o clima da região semi-árida do País, tão digna de 
melhor sorte, 

Juntamos às palavras do ilustre jornalista os repetidos 
apelos que, desta tribuna, temos feito desde 1979, após a 
vis}t8: _que fíi:e~nps ao Centro Técnico Aeroespacial de 
sãO-JOSé ·doS -Campos, pa"ra a liberação de verbas para e
xecução do plano idealizado pelos cultos técnicos do im
porta!_l!e órgão científico. 

Era o que tinh~ a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR_ AL-
M!R PINTO EM SEU DISCURSO.- -

"ÁGUA PARA O NORDESTE 
José Hélder de Souza 

-A ardência do sol, fazendo dos campos um sarçal de 
fogo, continuará, por mais dois anos, a verberar sobre o 
solo do Nordeste, avisam, novamente, o Brigadeiro Piva 
e o meteorologista Paes Leme, agravando, cada vez 
mais, a miséria dacJ.uelas populações flageladas, desde 
i 979; pela desolação da seca. 

Ao fazer a PreVisão de mais dois anos de calamidade 
no Nordeste, os dois dirigentes do CTA voltaram a insis
tir no projeto "MOéLIMA" por eles elaborado como 
uma solução, a curto prazo, para ·a inclemência da seca. 
O plino é raciorial e fundamenta-se na ciência. Por isso 
mesmo é simples e não se assemelha a mirabolantes des
vios de águas de rios amazônicos ou do São FÍ'ancisco 
para as bacias nordestinas. O CfA quer apenas um bar
co no qual, depois de adaptações, seria queimado pe
tróleo nas proximidades da flQ_r _9_as ondas, o que provo~ 
cana evaporação da água do mar e a formação de nu
Vens. Áos ventos alísios caberia levar essas abençoadas 
nuvens:·geradas no litoral daqueles estados nordestinos 
até os sertões interiores, -onde seriam bombardeadas com 
sal para provocar as chuvas tão ansiadas pelos sertanejos 
para o cultivo de sua messe e a conseqUente riqueza da
queles povos. 

Os homens do CT A têm clamado no deserto, e os 
~meios não lhes foram d11dos pelo goyerno a fim de acio
nar o MOCLlMA. Há'Como que uma recusa em fazer a 
experiência, temeildq f!ãO se sabe bem o que, embora se 
diga à boca pequena que os paraibanos e pernarnbuca
nos temem áumento excessivo da pluviosidade da região 
e conseqilentes inundações. Temor infundado. O CTAjã 
detém técnicos suficíentei para evitar tais desastres. 

S6 quem conhece de perto o flagelo da seca, quem o 
viveu, pode _compreender, em to _da sua extensão, a an
gústia do povo nordestino diante da ausência de chuvas. 
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Ver, dia a dia, minguar Completamente todos seus recur
sos é o tormento maior" daquelas-populações. Mais dois 
anos de seca nestes tempos de crise, seria o máximo do 
tormento para o Rio Grande do Norte e o Cearã, onde a 
estiagem se faz mais inclemente._~ bam, pois, que seco
mece a executar o MOCLIMA e que se encha o No_rdeste 
de água, água a fartar sem tenlores infundados de morrer 
afogado.'' 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITA
MAR FRANCO- f{A SESSÃ075E79-4-83 E QUE, 
ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Si'. Presidente, Srs. SenadÓres, comunico ao 
Plenário do Senado a instalação, ontem, da Comissão 
Mista incumbida da estudo e parecer sobre as propostas 
de Emenda à Constituição n<? 5, que díspõe sobre a 
eleição direta para Presidente e Vice-Presidente da Re
pública. 

Creio, Sr. Presidente, que a importância dessa comis
são~ dentro do quadro político nacional, no momento, 
investe a mesma, e necessariamente. dirfalnos assim;-de 
um aspecto que deve ser meditado pelo Congresso Na
cional. 

Ainda há pouco, assístímos a Um representante do 
Nordeste falar dos problemas da ordem económica, mas, 
em seguida, o nobre Senador, já no final do seu discurso, 
dizia das decisões políticas. 

Creio mesmo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que essa 
é uma decisão política fundamental para a Nação brasi
leira, que o Congresso Nacional, em ordem e tranqilili
dade, aprove essa emenda à Constituição que devolve ao 
povo o direito de escolher o seu Presidente da República. 

Creio que se _assim não for, eu já disse aqui uma vez, e 
vou repetir, nós vamos caminhar no mundo da maledi
cência, da inveja e até mesmo da ofel!sa~ 

Ainda hoje, um jornal de grande circulação comenta 
uma objeção de um parlamentar sobre seu colega de Par
tido, contando uma história- estou transmitíndo o que 
li nos jornais, se verdadeiro ou não, não me compete dis
tinguir -- de que esse parlamentar se refere a um ex
governador de um EstadJJ, um dos chamados presiden
ciáveis, comparando-o como "o macaco do Beleza." 

A que nível chega, lastimavelmente, a eleição presi
dencial neste País. E tudo isto poderia ser evitado, e de
veria ser evitado, _se o Go_~erno tivesse a sensibilidade de 
permitir ao seu Partido -eu digo permitir ao seu Parti
do porque continuo afirmando, com raríssimas exceções, 
o Partido do Governo, nesta Casa, não tem vontade par
lamentar, em certos aspectos, não só na conjuntura polí
tica, mas, inclusive, na sua ordem econômica e na sua or
dem social... 

O Sr. Passos Põrto- pennite-me V. Ex~ um aparte? 

O-SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. -

DIÃRfO DO CONGRESSO NACIONALTSeção II) 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Pa5sos POrto, 
sinceramente, eu já esperava esse argumento. Não de V, 
Ex~. mas daqueles que defendem o processo direto. Por 
certo, ao mostrar o quadro, a expressão é forte, mas é 
verdadeira, com o quadro sujo que já se manifeSta no 
desdobramento da eleição presidencial, essa argumen
tação víría. Só cOm uma diferença Senador Passos POr-

- _ _!.o, é que esse quadro que já se esboça, da injúria, da ma
ledicênciã, da calúnia, inclusive contrà-éolegas de.Parti
do, ele vai se desenvolver, vai se desenrolar no pequeno 
universo desse colégio eleitoral ilegítimo. Ao co-ntrário, 
quando se leva à praça pública o nome de qualquer cida
dão para disputar a Presidência da República -e estou 
de acordo com V. Ex•, ele não i::stâ imune a qualquer 
agressividade de quem quer que seja, e mim precisa ser 
um candidato à Presidência da República, basta que seja 
ao Senado, mesmo à vereança- o universo, na verdade, 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex• anda errado nos cálcu
los que faz dos delegados, 60 _é pouco. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Retifico, Senador, eu 
diria pouco mais de 600. De qualquer forma, vale a reti
ficação aritmética de V. Ex• Creio que tenha me expres
sado mal, mas falei em mais de 600. E que seja 600 ou 60. 
Na verdade, a diferença _aritmética pode ser muito g-ran
de na sua expressividade, em números, mas muito pouco 
em-relação aos 50 milhõeS de brasileiros. V. Ex• haverá 
de concorda-r comigo. 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Alexandre Costa- Senador, pediria a V. Ex•, 
por quem tenho o maior respeito, admiração e até mes
mo afeto, que repetisse o que foi dito, porque cheguei 
logo após que V. Ex• se referiu à natureza do insulto ... 

O SR. ITAMAR FRANCO:- Senador Alexandre 
Costa, eu comecei mÕStrando a importância da insta
lação de u_ma comissão mista, ontem, aqui no Congresso 
Nacional. E des_envolvi o meu raciocínio como pretendo 
agora - demonstrando a necessidade que teríamos, nes~ 
te_ Congesso, através dessa emenda à Constituição, de de
volver ao povo o direito de escolher o primeiro manda
tário da Nação ... 

O Sr. Alexandre Costa- Estou de acordo com V, Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO ... e lembrei, inclusive, a 
que estava-se conduzindo a Nação esse processo indireto 
-já disse uma vez no Senado e repito- ao jogo da ma
ledicência e da intríga Com-o ainda a pouco lembrava o 
que li num dos jornais de hoje, de grande circulação, em 
que um parlamentar do Partido de V. Ex• se referia a ou
tro Parlamentar, possivelmente um dos _candidatos, ex
Governador-de um Estado, como o "macaco do Beleza". 

O Sr. Alexandre Costa- Posso continuar o aparte? 

O Sr. Passos Pôrto -Nobre Seriaâor, V. Ex• está tra
zendo ã Casa um dos argumentos justamente advogados 
pelos que são contra a eleição direta, que ê a baixeza- de __ 
nível das campanhas políticas. Sabe muito bem V. Ex•, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas esclare_cia V. 
Ex•, mas ouço-o com todo o prazer. 

O Sr. Alexandre Costa- Também li a nofícia, nobre 
Senador, que me obriga a apartear V. Ex•, porque o meu 
Estado do Maranhão foi citado. Foi uma estória atribuí
da ao ex-Senador VitOiíno Freire, que honrou esta Casa, 
que hOnrou o Maranhão como Senad-of. EsSa estória, 
para mim, é fantasiosa. É uma estória construída com o 
nome de um Senador do mais alto gabarito, para prestar 
serviços, o que é comum a políticos como o Sr. Thales 
Ramalho. A estória -é a de que o macaco colocou uma só 
mão nos olhos, para que os pintos não o tentassem, já 
que, quando ele usava os dois olhos, tinha que comer to
dos os "pintos do Beleza". Por exemplo, V, Ex• disse que 
não ia citar nomes, mas eu vou fazê-lo. O Deputado 
Thales Ramalho, autor dessa infeliz crítica, era Secre
tárfo do Partido de V. Ex•- O PMDB. 

ao longo da história republicana, que as campanhas pre
sidenciais sempre levaram os candidatos a uma situação 
de mesquinhez; campanhas difamatórias levantadas con-
tra determinados candidatos, se incorporaram, incHsive, 
à crónica poHtica do País. Eu mesmo comecei a minha 
vida pública vendo uma injustiça clamorosa contra o 
candidato Brigadeiro Eduardo Gomes, que foi chamado 
por todo o País como o -inimigO do operariado, contra o 
marmiteiro. Isto, durante muitos anos, se incorporou à 
memória da política braSileira, justamente por isso, Por-
que a política no Brasil , lamentavelmente desce a esse 
nível. De modo que eu não creio que entre a el6ição-iiidi-
reta e direta, a indireta leve a um nivel mais baixo do que 
a eleição direta. 

Esta é apenas advertência para qual queria chamar a 
atenção de V. Ex• O SR. ITA_MAR FRANCO- Foi Secretário. 
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O Sr. Alexandre Costa- Dirigente, portanto, do Par
_ fi do de V. Exf, mas que, diferente do "macaco do Bele
za", deveria colocar as duas mãos nos olhos para que 
não o identificassem dentro do Congresso, como um dos 
maiores trânsfug~s da República. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O aparte de V. Ex• 
vem, primeifo, confirmar a leitura que fiz neste jornal, e 
diz que é uma estória fantasiosa. Fico com a versão de V. 
Ex•, que seja uma estória fantasiosa. 

O Sr. Alexandre Costa- Na suposição de prestar ser· 
viço ao Ministro Leitão de Abreu, o que não é concebí
vel. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas esses fatos desa
gradáveis não contradizem minha argumentação, ao 
contrário, a reforçam. 

O Sr. Alexandre Costa- Estou de acordo com V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• se diz de acordo 
com nosso pensamento quanto à eleição indireta. Não se 
sabe por que o temor da eleiç-.lo direta. 1:: difícil entender, 
Senador _Alexandre Costa! Vamos caminhar exatamente 
para esse quadro, que obriga V. Ex• a esta explicação, 
não diria ªessa defesa dp Parlamentar ofendido, jocosa
mente ofendido, tristemente ofendido, Mas é o que a 
Nação brasileira, lamentavelmente, vai assistir. Então, 
vem -o- Senador Passos Pôrto e diz: "Nós assistirfamos 
isto mesmo tanto numa eleição direta como indireta". 
Claro que assistiremos numa eleição direta, mas esta é 
diferente. Mas nesta há um dado fundamental, permi
tiríamos que o povo realmente pudesse escolher e alterar 
os rumos deste Páis. Se não alterarmos os rumos deste 
País, agora ... 

O Sr. Passos Pôrto- Permite-me V, Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- ... e o Congresso Na
cional tem a oportunidude de fazê-lo através desta emen
da à Constituição, vamos vivenciar estórias fantasiosas, 
como essa relatada pelo nobre Senador Alexandre Cos
t:.l, 

O Sr. Alexandre Costa - Aliás, estória contada por 
um Secretário do Partido de V. Ex•., que sempre pregou 
eleição direta. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• confunde um 
pouco: Ele pertence ao Partido de V. Ex• O "ilustre Depu
tado referido por V. Ex• jã não pertence ao PMDB, S. 
Ex~ foi Secretário do PMDB. 

O Sr. Alexandre Costa - Eu dizia que ele era um 
trânsfuga. E quando eu o chamo de trânsfuga, não é por~ 
que muda de Partido, pois nem sempre o que muda de 
Partido o é. Conheço muitos homens de bem que muda
ram d_e P_artido com alto respeito, com alta dignidade. Os 
ti'ânsfugas a que me refiro são os profissionais da incoC: 
rência, os que defendiam ontem aquilo que V. Ex• sema 
pre defende. Hoje, estão prestando serviços para agradar 
- não se sabe a quem - insultando os seus próprios 
companheiros de Partido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E nós estamos exala
mente lamentando esses insultos, Senador Alexandre 
Costa. 

O Sr. Helvfdio Nunes -'- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Com muito prazer,Se
nador Helvídio Nunes. Em seguida, ouvirei o Senador 
Passos Pôrto. 

O ·sr. Helvidio N_unes -- Emin~nte Senador Itamar 
Franco, ao _longo dos anos eu me acostumei a ver na pe.'>
soa de V. Ex•., sobretudo entre as suas qualidades, a da 
veracidade. E V. Ex•, há pouco, no seu discurso, no meu 
entender cometeu um equívoco: V. Ex• afirmou que i1ão 
há vontade, pelo menos nos componentes da Bancada do 
PDS. Quer dizer, não hã manifestação de vontade indivi-
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dual. Eu gostaria de lembrar a V. Ex~ que, em primeiro 
lugar, nós temos os nossos deveres partidários, nOS do 
PDS; _como V. Ex• também, integfante que é do PMDB, 
tem compromissos partidários c_om a sua agremiação. E 
outro aspecto mais grave, ou pelo menos o mais impor
tante, é o que se refere à lei da fide(idade. Quando o nos
so Partido ou o Partido de V. Ex.'., tomando as pre
cauções legais, comunica às autoridades da Justiça Elei
toral que determinada matériã áive-Sé votada num de
terminado rumo, estamos obrigados ao voto da mesma 
maneira que V. Ex•s. Tenho a impressão de que o 
PMDB já estabeleceu o princípio da fidi;:Iidade maior nú-
mero de vezes do que o PDS. -

O SR. ITAMAR FRANCO ..,..:..- Ê sempre Uni--prazer 
debater com V. Ex•, a quem não canso de render as mi
nhas homenagens, pela sua assiduidade, pelo trabalho 
aqui desenvolvido, sobretudo, Senador Helvídio Nunes, 
quando defendia e defende a famosa reformulação do 
Imposto de Circulaçã,.> de Mercadorias -ou uma nova sis
temática para esse Imposto. _ 

Não cometi nenhum equívoco e tive o cuidado de di
zer que, com raríssimas exceções, o PDS não tem tido 
vontade parlamentar. Veja V. Ex• que, neste instant&, 
não me consta ainda que o PDS tenha fechado questiõ 
em relação à eleição direta para a Presidência da Re
pública. Creio que o Partido de V. Ex• ainda não fechou 
questão. O que verifico exatamente é a tentativª-lamen-- -
tável de alguns de manter a eleição a nível indireto neste 
País. 

Quando busquei o exemplo, desta triste história, hoje 
já desmentida pelo Senador Ale:tandre Costa, foi para 
mostrar o rumo em que caminha a Nação brasileira com 
esses presidenciãveis indiretos. Não cometi nenhum 
equívoco. Apenas esperava que V. Ex•, ao terminar o seu 
aparte, me dissesse se votaria ou não fa_vorável à eleição 
dire(a para Presidente dã República. Creio qUe V. Ex• 
vai ficar me devendo, num outro-aparte, se cu for honra
do, em que o pensamento de V. Ex• neste aspecto seja es
clarecido. Em absoluto, não cometi e se tivesse cometido 
seria o primeiro a me desculpar por estar equivocado~ E 
recordo-me de algumas passagens, Senador Helvídio 
Nunes e que V. Ex• lembra, que o meu Partido poderia 
ter fechado o maior número de questões. 

Veja, V. Ex• o que se aconteceu com a prorrogação 
dos mandatos de prefeitos e vereadores e _o que tem 
acontecido de um modo geral. E aí ftz eu, no início, a 
lembrança da reformulação que V. Ex•há mais de 7 anos 
debate aqui neste plenário, em qu_e há a vontade de Sena
do.res e Deputados por essa reformulação e o Çioverno 
teima não fa:zê-laS,sequervai examinar, ainda, no ano _de 
1983, a reforma tributária que tanto interessa, não ao 
Partido de V. ExJ, mas que interessa a todos nós, inde
pendente de siglas partidárias. 

Eu então, teria que extrapolar o pensam~nto e ir mais 
além •. diZer que o Governo não ouve os, reclamos dos 
seus parlamentares. E eu ainda preferi ficar num pata-
mar mais baixo. - -- -

O Sr. Passos Pôrto -- Permite V~ Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- OUço; COm riluito Pra~ 
.zer, novamente, o Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador ftamar Franco, 
V. Ex:' eu sabia que traria a debate, nesta tarde, o proble
ma da eleição difeta, vista a iÕstalãção ontem da Comis
são Mista, incumbida de dar parecer sobre esta matéria 
que, realmente, suscita _debate e que deve ser trazida, 
sobretudo para os plenários dos parlamentos, porque é 
aqui que se tem de discutir e verificar até onde há interes
se do País nesse tipo de eleição. Devo declarar a V. Ex', 
inicialmente, de que pela minha vocação, pelas minhas 
origens, eu sou a favor de todo tipo de eleição direta, 
mas aceito a discussão do chamado processo indireto de 
eleição. Mesmo porque, cheguei à conclusão, ao longo 
da minha experiência na vida política brasileira, que, 
quando se diz que se faz um·a eleição direta, realmente o 
povo não faz coisa alguma, as eleições são indiretas, por-

que os candidatos são escolhidos por meia dijzia de,pes~ 
soas que dirigem os partidos polític-os: são diretórios na
cionais, são grupos de pressão, são Estados poderosos, 
são oHgarquias instaladas em vários Estados que fazem 
as indicações. E é fácil entender; "ao longo da História 
Republicana nunca~ se viu um Presidente de um pequeno 
Estado, nunca se viu um Presidente de um Estado que 
não tivesse expressão política. Há também de !irgumen

-tar, no problema da eleição diretã, o regionalismo brasi
leiro que criou um problema no Brasil sobretudo depois 
da eleição de Jânio Quadros. Estão convencidos hoje os 
Pensadores políticos e os analistas, sobretudO da política 
eleitoral, que um candidato à Presidência da República, 
no Brasil, para ter êxito, ele tem que ser indicado por São 
Paulo, porque Jânio, na sua eleição, só no Estado de São 
Paulo já estava eleito Presidente da República e indepen
deu dos votos dos demais Estados da Federação, o que 
causa, de uma certa forma, um desequilíbrio político no 
Brasil. A eleição indireta, de uma forma democrática, 
como é feita em vârios países e não é preciso ser evoluí
do, ser país industrializado, ser país de autopensamento 
político para que a eleição direta ou indireta modifique o 
sentido democrático. Veja V. Ex~ que nos regimeS Pã:rla
mentares como a própria eleição dos Estados Unidos, 
todos eles são processos indiretos de votação. No entan
to, o partido de V. Ex' cõmo questão fundamental do 
processo democrático brasileiro a eleição direta de Presi
dente, o que não vejo em que pese aceitar o pensamento 
do eminente político e estudioso brasileiro, Affonso Ar:i
nos, de que ã política brasileira se desenvolveu ao longo 
dos anos, através das eleições presídenciais. Eu acho que 
não. A democracia só existirá no-Brasil quando ela co
meçar a funcionar nas pequenas comunidades, nos pe
quenos selares de atividades do País. Aí é que vem o pro
cesso acima; culminando com a eleição do primeiro 
mandatário do País. Em tese, eu acho que a eleição díre
ta ou indireta par~ a Presidência da República não mo_di
fica o processo brasileiro democrático. 

Q SR. I-TAMAR FRANCO -Aase dizer um defen
sor das eleições díretas em todos os níveis, V. Ex• desen
volve no seu raciocínio argumentos contrários à eleição 
direta._lnteressante que V. Ex• a defende, mas ao exter
nar o seu pensamento o conduz exatamente ao sentido 
contrário. 

O Sr. Passos Pôrto - Não, eu trago ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Apenas para terminar 
e continuar dialpgando, o que é sempre um prazer, pelo 
.apreço que tenho a V. Ex• Mas, eu discordo quando diz 
V. Ex• que um homem lançado pelo Estado de São Pau
lo,_hoje, a exemplo deJânio Quadros, e o exemplo deJâ
nio ·Quadros foi muito característico na vida republicana 
brasileira, pelas condições da época, mas que se um ho
mem fosse indicado, apenas para efeito de exemplo e 
consoante à argumentação de V. Ex•, que se ele fosse in
dicado por um Estado poderoso ele seria vitorioso, não 
Seí Si!riãdor. Eu tenho para mim que dependeria muito 
da mensagem desse homem, das propostas levadas à opi
nião pública. E é por isso que há a vantagem do processo 
direto, porqUe ele obriga a que o candidato tenha um 
maiOr contato com _o eleitor, e num vis-à-vis, sinta as ne~ 
cessidades_e aspirações do eleitorado, e, chegando ao Pa
lácio, possa realmente lembrar das teses e dos comprow 
misses assumidos em praça pública. 

Nós vamos testemunhar, dentro em_breve,_com re
lação aos nossos governadores, pertença ao meu Partido, 
ou ao Partido de V. Ex:• e particularmente ao meu Parti
do, a. conduta daqueles candidatos ao governo i:Jue, nas 
praça·s públicas nos comícios, defenderam determinadas 
teses e, aç chegarem aos seus palácios, tenham sofrido 
um desvio de rota na sua desenvoltura como governado-

-res. Por isso que é frágil o argumento, quando se diz que 
- ªeleição direta não é a mais conveniente e a mais ade-

_quada. E nesse atual estágio da vida política brasileira 
-estou convencido, Senador, de que a eleição presidencial 

brasileira que se aprox:ima será um divisor de àgua:S. Eu 
Vou mais além, ainda como exercício mental, não acredi-
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tando sequer na estrutura atual partidária brasileira. Te
nho para mim que a eleição presidencial brasileira, se ela 
se ferisse a nível direto, nós teríamos profundas modifi
cações, não apenas da ordem política, porque essa seria 
presente e se!iaflagrante, mas particularmente da ordem 
econômica e da ordem social desta Nação. Estou plena
mente convencido disso. 

O Sr. _YirgJ1io Távora- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Tenho o prazer de ou
vir V. Ex~. antes que continue a dialogar com o Senador 
Passos Pôrto. 

O Sr. f-7i'gflio Tiívora - Eminente Senador, nós esta
mos ouvindo absolutamente quietos, com atenção todo 
o desenYolver do se_u raciocínio. G_om aquela forma que 
V. Ex' já está habituadÕ, quando debatemos qualquer 
assunto, estamos tomando pequenas notas. Vamos à nú
mero l, que se referia justamente ao que afirmado, da 
falta de independência face a decisões governamentais 
por parte da bancada desta Casa, a que V. Ex• se referia 
princíp<ilinente. Muito bem, Excelência, diríamos, então, 
de uma maneira geral, a falta de independência que te
riam as bancadas dos diferentes Partidos, face a decisões 
mercê da Lei de Fidelidade nas questões fechadas pelas 
direções partidárias. Se V. Ex,_coioca desta maneira ge
nérica, podemos até começar a discutir da felicidade ou 
infelicidade da existência da Lei de Fidelidade Parti
dária, mas, diríainos que é uma maneira muito simplísta 
de_ apresentar o problema, declarar com eloqüência -
qu_e não_poQe_suprir o raciocínio frio- que o PDS tem o 

-Privilégio, por seus membros, ilustres ou não, nesta Ca
sa, de vOtar, não aquilo que ele deseja, mas aquilo que 
seja inspiração do Governo. Não; questão fechada do 
nosso Partido, ou questão fechada do Partido de V. Ex•, 
não só nós como os senhores votam, mesmo porque exis
te uma lei coercitiva para tal. Em segundo lugar, a convi
vência da eleição direta; sabe V. Ex~ a que Partido per

_tenci, a UND, e o tempo que levamos lutando justamen
te por eleições diretas, escorrei tas -sabe V. Ex•s a tra
dição de minha familia antes de 1930 e o sangue derra
mado, inclusive sem vaidade, por membros dela, à pro~ 
cura da chamada verdade eleitoral. Mas, eminente Sena
dor com toda a sinceridade, no momento atual, como 
nordestino, preocupa-me muito a volta de eleição direta. 
O que desejo dizer a V. Ex• é que não falo aqui como 
Líder de partido, função que ocupo, ocasionalmente, 
pela ausência do nobre Senador Aloysio Chaves. Poderei 
responder, a V. Ex• como nordestino, pela força arrasa
dora ou digamos, esmagadora, que hoje tem a votação 
dos chamados grandes Estados, comparados com o pe
queno cabedal eleitoral dos nossos. V. Ex• há de dizer 
que na eleição indireta, se realmente o colégio eleitoral 
fosse aquele ideal, como V. Ex' pensa, deveria haver a 
mesma proporcionalidade, Mas a nossa própria Consti
tuição, seja a de 1946, s~ja __ a._de 1967, seus construtores, 
vendo, verificando justamente o perigo de, na Câmara de 
representação popular - porque nós representamos o 
Estado e a Câmara dos Deputados representa o povo, 
não é preciso relembrar isso a V. Ex~- fez parâmetros 

. que, após determinada quantia, que ora pode ser trezen
tos, quatrocentos ou quinhentos mil, seja em eleitores 
seja em população, conforme a Carta Magna a que nos 
referíamos, dava um percentual menor aos grandes Esta
dos, com relação aos pequenos, do que aquilo que eles 
poderiam obter se fossem tomados os mesmos parâme
tros para todos. Vê V. Ex• que, na realídade, a nós dos 
Estados pequenos, e estamos falando como nordestinos, 
nos causa um pouco de preocupação no dia que os Srs. 
do "café com leite" se reunirem e disserem: Habemus Pa~ 
pam, gostou, gostou, não gostou, não gostou; ê isso mes
mo. 

o-sR.ITAMAR FRANCO- Ê sempre um prazer 
ouvir V. Ex•, que pretende ampliar o raciocínio até agora 
estabelecido nos debates. Me parece já umamea culpa 
que eu percebo da Bancada do Governo, particularmen
te de alguns companheiros de Senado. 
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O Sr. Virgflio Távora - Que mea culpa é essa? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Já se começa a falar 
cm questão fechada._ Eu tenho a impressão de que o fan
tasma da questão _fechada já começa a preocupar a ineii
tedeV. E~• 

O Sr. Virgflio Távora - Não, V. Ex• afirmou qlle nós 
não tínhamos independência para votar, e dissemos: em 
questão fechada, V. Ex• e nós não temos independêncía. 

O SR. ITAMAR FRANCO- N6bre Benaâor, não 
me consta, até agora, primeiro, que há questão fechada. 
E V. Ex' até me desperta uma curioSidade: eu não CO
nheço bem o progr~ma do partido de V, Ex• Realmente 
já o li e esqueci alguma cois-a ... 

O Sr. Virgt1io Tá~·ora - Pois nós conhecemos melhor 
o programa do seu Partido. 

O SR. ITAMAR FRANCO....:.. Mas V. Ex• vai clarear 
a minha mente neste momento, O Partido de V. Ex~
apenas como curiosidade- tem no seu programa, a de
fesa da eleição direta para Presidente da República ou 
não'? 

O Sr. Virgmo· TãvOra --Por curiosidade, V, Ex• leu 
mesmo o programa de nosso Partido ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Li e esqueci.*a0l5 
O Sr. Virgr1io Tá~·o"ra- Porque o nosso programa estâ 

tão claro, logo no começo, e não acredito que V. EX•;tão 
preocupado com eleição direta, não visse que está lá, ela~ 
ro.*a015 

O SR. ITAMAR FRANCO- Claro, o quê'? A defesa 
da eleição direta? 

O Sr. Virgílio Távora - A defesa da eleição dire
ta. 

O SR. 1T AMAR FRANCO - Eu não me reCorda

va! 

O Sr. Virgílio Távora- Quem ignota isso'? Não pode
mos, com todo o respeito que V. Ex• me merece, acredi
tar, a não ser por uma brincadeira de V. Ex•, que tão 
preocupado está com eleição direta, tão preocupado está 
com a pureza dos nossos procedimentos aqui, que, no 
momento em que defende algo que para si ê básico, é 
fundamental, e que nos declara que·Ie_u o nosso progra
ma, se esquecer do que existe ou não no programa do 
partido; desculpe-me, com todo o respeito, não pode ... 

O SR. ITAMAR -FRANCO- V. Ex•- val me perdoar, 
é que no momento em que estou debatendo com V. Ex~. 
passou Ut;n branco pela minha mente e eu esqueci de per
guntar se V. Ex• defendia ou não a eleição direta, V~ Ex• 
me confirma que defende eleição direta'? 

O Sr. Virgílio Távora - Não Só confirmo como djgo 
que existe no Partido essa cláusula, que não é 3qiii nega
da. Se o Diretórió, s_e os órgãos decisórios deSSe Partido 
acham ou não conveniente, no momento, a restauração 
da eleição direta, íSto é outra coisa que foge a minha e a 
sua apreciação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex.~ vai no núcleo 
importantfssimo do debate, Eu realmente não -podeiia 
compreender que um pertido que tem o seu programa
e V. Ex~ fez~ me o favor de aclarar a minha meme ... 

O Sr. Virgilio Tá~·ora - Fez-me o íavõr não, que V, 
Ex• jâ tinha lido o PrOgrama do partido. Por mais vemci
da-deql.!.-e--Sua-S-paiavr-aS-mc:n:çam-tk: senfiaflça; est-a-n-à0.-

0 SR. IT AMÀR FRANCO- O esclareciri'le:õ.to de V. 
Ex• foi muito impo-rtante, porque seria muito difícil que 
eu entedesse- aí sim eu já teria dificuldade de entender 
que um partido, que tem no seu programa a defesa da 
eleição direta para Presidente da República, viesse fechar 
·questão em sentido contrário. 

O Sr. Virgr7io Távora - Simplesmente fechava ques
tão quanto à oportunidade, coisa muito diferente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR. ITAMAR FRANCO-~ V.- Ex• chega exata
mente a isso, 

O Sr. Virgl7io Távora "'""': A oportunidade, então, va
mos discutir a oportunidade. 

O -SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex~ então fala na 
oportunidade, vamos discutir a oportunidade. 

O Sr. Virgl1io Tãvoia - Com·licença do nosso- emi
nente Senador e colega Hélio Gueiros, que não está aqui 
presente, quando muito será um conceito opinativo. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nós temos ouvido 
muito, neste País, nos últimos anos, falar em oportuni
da9_e _e conv~niência. E já se argüiu, num dos nossos tri
bunais que se prorrogou mandatOs de Prefeitos e Verea

-dores por conveniência que é uma coisa mais séria e con
denáv_el sQb todos os aspectos. 

O Sr. Virgilio Távora- Veja: V, Ex• está falando com 
cJ:uetn de público, como Governador, se lançou frontal
mente contra essa prorrogação de mandatos de Prefeitos 
e Vereadores. Será possível que V. Ex• à época ... 

Q SR. ITAMAR_ fRANCO-:- Não estou cometendo 
nenhuma injustiça _çorn V. Ex• 

(j Sr. Virgílio Távora - ... não leu. Talvez eu tenha 
sido um dos raros governadores que se opôs, tenazm-en
te ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• foi bem. São ra
ros. 

_ O Sr. Virgilfo Távora - Tàlve:z. Não porque era algo 
muito convidativo. Vamos falar claro, os políticos de to
dos os partidos, um expressamente, outrOs veladamente, 
temiam se envolver numa disputa com a Prefeitura numa 
disputa municipill, em que recursos tinham que ser gas
tos. Ponto final é isso. A política brasileira tem que s.e 
contar tal e qual ela é e não como nós pensamos que ela 
seja. Mas folgo em ter sido voto vencido dentro do parti~ 
do, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Então, vamos agora, 
quando V. EX~ me chama a debater o problema da opor
tunidade. Desde 1964- V. Ex• como diz aí, um Udenis~ 
ta, sobretudo aquela UDN que defendia os princfpios 
mais liberais desse País, a grande luta pela constituinte 
em 1945, os grandes comícios, os grandes temas, partícu~ 
larmente, no seu partido -estamos assistindo, Senador 
Virgílio Távora, desde 1964 que o País não deve ter o di~ 
reito de escolher o seu Presidente da República. E até 
pouco tempo se ap-Ontava qual seria o Governador de 
Estado. Diziam: ""Vai ser o Senador Passos Pôrto, o Go~ 
vernador de Sergipe"; "vai ser o Senador Alexandre 

-Costa, o GoVernador dO Mara-nh3.0;'; "V. EX:f. .. ---

O Sr. Virgl7i0 Távora- O Maranhão não tev_e essa fe
licidade. 

O SR. ITAMAR FRÀNCO- ... o-S-enador -Helvídio 
Nunes, o Governador do Piaiií"._Chegavam~se então a 
esse cúinulo do absurdo na televisão: "Este é o novo Go~ 
vernad-or. do Estado''; Minas Gerais- seis milhões de 
eleitores, passivamente, ficavam olhando o novo Gover· 
nadar, indicado por um só cidadão. 

V. Ex• fala na oportunidade. Eu gostaria, ar silo~ que 
·y. EX• me definisse que sentido de oportunidade é esse 
que impede o Bfasil, em 1985, de e"scolher o seu Pn;siden
te da R~ú_blica? Porque volto à minha tese e quando de
fendo a_ eleição direta de Presidente da República desta 
tribuna, não estou esquecendo dos problemas de _ordem 
econômica e social desta Nação; ao contrãrio, creio que 
nós, com uma eleição direta para Presidente da Repúbli
ca, iremos alterar essa ordem econônüca e social, injusta 
e-deswnana. 

O Sr. Helvidio Nunes- Permite V. Ex! uma brevíssi
ma intervenção? 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Com muitO pr~er, Se
nador Helvídio Nunes. 

_ O Sr. Helvtdio Nunes - Eminente Senador Itamar 
Franco, no que diz respeito ao processo de indicação a 
que V. Ex~ fez referência há pouco tempo, eu gostaria, na 
parte que me toca, jã que fui pessoalmente_citado, de di~ 
zer que a minha resposta é exatamente aquela que foi on
tem, pelo Deputado Mário Covas: "Eu não permitá-Cfue 
penetrem na minha privacidade". 

O SR. ITAMAR FRANCO - Retiro, então, a indi
cação de V. Ex.• como Governador do seu Estado. V. Ex• 
por mim não seria indicado como Governador no pro
cesso índireto, em absoluto. V. Ex~ jamais teri-a da minha 
parte isto. Apenas busquei eXemplos aqui, maS peço até 
à Taquigrafia que_ retire o exemplo dado em relação à 
pessoa de V. Ex.~. E vejo isso atê com muita alegria, por
que possivelmente essa escolha, por esse processo, o Se
nador Helvídio Nunes vai ser o Governador do Piauí e 
V. Ex.• talvez não gostasse que assim se procedesse. Fol
go até_em que V. Ex• tenha me dado esse aparte que per
mite ex.atamente,_talvez, aí penetrar, mesmo que V, Ex• 
,não o queira, dentro do seu íntimo. 

O Sr. Passos _Põrto - V. Ex.• me permite um aparte, 
sobre a discussão _da oportunidade_ da eleição presiden
cial direta'? 

O SR. ITAMAR FRANCO- ·t sempre uma honra 
ouvir V. Ex~. 

O Sr. Passos Piírto- Gostaria de dar a V. Ex~ a minh_a 
palavra pessoal, evidentemente. Acho que na atual cir
cumaância realmente não seria oportuno~ porque estã-

- mos nurrl processo de restauração democrática: estamos 
organizando os partidos políticos. Vou declarar a V. Ex• 
e irá ficar nos Anais desta Casa. Se houver eleição presi
dencial direta- se ho1:1ver, porque poderá ocorrer- em 
86, o futuro Presidente da República nào será nerri do 
PMDB, nem do PDS. Serã um Presidente que não terâ 
maioria parlamentar e estaremos diante logo de__um im
paSse institucional, pol-que serã ·um Presidente com mi
noria parlamentar, com problemas graves de coexistên
cia com o Poder Legislativo. Qualquer um candidato 
messjânico .de um pequeno Partido traria, quanto mais 
radical, maíor número de votos, porque a Nação diante 
desse quadro, dessas dificuldades gerais, em que -pese eu 
achar que não é a crise que deve fazer a forma de eleição 
P~esidencial, mas acredito que poderíamos, em 1986, ao 
in_vés de ter a ampliação do processo democrático, po
deríanl.Os ter até o seu fechamento. Por isso é que dou o 
meu depoimento e acho que até por uma medida de pru
dência, num processo gradual de -reabertura polítiCa, Se 
ainda esta eleição fosse uma eleição indireta, dentro dos 
moldes qUe estão -aí- evidentemente são auturi_tários
mas dentro dos moldes que estão a[, afim de se assegtirar 
ao País condições, numa época melhor em que se o possa 
fazer - o que realmente é uma aspiração nacional - a 
eleição em _todos os níveis no País. Essa é a minha opi
nião pessoal. -

O Sr. Virgt1io Távora- Eminente Senador veja o que 
é a democracia: V, Ex• fez minha pergunta, deu o aparte 
aos colegas e a pergunta ficou no ar. Eu fujo de dizer a V. 
Ex.t-... 

o _sR. ITAMAR FRANCO- Eu só queria não dei~ 
xar sem registro o aparte_ do Senador Passos P~rto. 

O Sr. Virgl7io Tdvora - Pois não. Eu quero apenas 
que fique registrado se já não respondi a V, Ex~, não era 
por falta de convicção. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu apenas quero dizei 
ao--senador Passos Pôrto- e ele pede que conste dos 
Anais - é que eu const.ato com muita tristeza, as asserti
vas do nobre Seniidor, por Sergipe, e creio que esse desa
lento po-r certO vai no s_eu psiquismo, em relação à 
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eleição direta para Presidente, sem qualquer ofei:tsa, ab
solutamente, eu percebo essa síndrome que se alast~a por 
alguns setores deste País, fixada no pensamento do Sena
dor Passos Pôrto. E oxalá, que a Nação possa t:ealffie"Ok~ 
se encontrar com ela mesma! Oxalá que essa ruptura en
tre o Poder e a Nação não se dê nunca, e não se daria 
nunca, através da eleição díreta. Ao contrãrio, a rupturâ 
entre o Poder e a Nação pode se dar exatamente pores
púrio processo indireto, por esse colégio ilegítinio que 
vai escolher o Presidente da República e, dentro daquilo 
que disse hã pouco, quando me dava o seu aparte, o ~e
nadar Alexandre Costa, assistirmos com a maior tiisteza 
figuras chamadas presidenciáveis serem inclusive ínjUda:
das pelos seus próprios colegas de Partido. 

O Sr. Alexandre Costa o- E vão votar pau~jucâ, 
parece-me que a expressão é pau-jucá- deve ser madei
ra de Pernambuco e não do Maranhão. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• mais um aparte 
para que eu possa concluir meu raciocínio? -

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois não. 

O Sr. Passos Pórto - Só para lhe dizer o seguinte: se 
nós fonno~ procurar as razões, eu não diria profundas, 
causais- mesmo do movimento de 64, nós vamos encon
trar num dos motivos da crise de 64 a eleição de Jâni_o 
QuadroS, com minoria padameD.tar. Quem viveu nesta 
Câmara e neste Senado, naquele período, viu que alies
tava se formando a crise que havia de estourar a rutura 
do process-o institucional no período de Jânio Quã.dros. 
Ele com minoria na Câmara,-sem condições de debater, 
de lutar, de resistir à maioria parlamentar de então, que 
era PSD, PTB, ocorreu a sua renúncia e, a partir daí, o 
processo foi evoluindo para o movimento de 64. De 
modo que foi por isto, baseado nesSa eX.periênci~ rescen
te, que eu dJsse a V. Ex' que o instante poderia ocorrer e, 
se houver eleição, fique ciente de que O PMDB não irá a 
Presidência da República e nem o PDS. Irã um candida~ 
to que surja a( cOm uma nova mensagem, mais forte, 
mais radical, e que dê ao povo, que estã realmente numa 
situação difícil, novas alternativas de poder e de pacto 
social e econômico no País. 

O SR. ITAMAR FRANCO - A história republica
na, Senador PassOs Pôrto, tem _exemplos muito mais po
sitivos de uma eleição presidencial. Creio que eu me 
alongaria em responder V. Ex', deixando o_ Sena_dor 
Virgílio Tãvora na espe-Ct3tiVa de poder, mais uma-vez, 
apartear e mostrar a oportunidade, - eu creio na opor
tunidade da eleição direta que V. Ex• vai denfender, não? 

O Sr. Virgt7io Távora - V. Ex• está discutindo e fez a 
mim um desafio que, então,_ discutisse da oportunidade 
ou não da eleição direta. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Direta, exatamente. 
FicO na eleição direta. -

O Sr. Virgl1/o Távora - Quando me perguntou, por 
motivos os mais diversos, aquiesceu a outros apartes, e a 
afirmativa que há pouco fizemos erajust~me~te_que Q s.l:_ 
lêncio não significava, nem-aquiescência â t~do o que v. 
Ex' tinha dito, nem, também, falta com que responder à 
sua indagação. Apenas, havia a bola passado para o ou
tro campo. Então, voltamos. Nobre Senador, nós não 
dobramos caminhos, quando queremos dizer as coi_sa_s. 
Pois, então, vou dizer a V. Ex~ o ótimo sempre foi inimi
go do bom e nós estamos nuina caminhada democrática, 
não cOm as cores tão carregadas c_omo_aquelas anuncia
das pelo eminente Senador Passos Pôrto. Mas, estou ab
solutamente certo de que, numa eleição direta, numa si
tuação como a que atualmente nós atravessamos, ess~ ê 
minha opiriião, sem dúvida nenhuma, estou absoluta
mente certo, de que viria pãra gUru pr-esidenCÚll, não 
uma pessoa moderada de um dos Partidos,- vê V. Ex' 
que estou me despindo até da posição de p-edessista, -
mas, justamente, o _representante de um inconformismo 
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bastante extremado. Representante este que não teria 
maioria n"este Congresso; representante este que, encar
nando justamep.te revanchismo, representando justa
mente uma volta muitas vezes indesejada, a meta dos 
praticados num passado, poria em pi::rigo toda essa es
trutura longamente, pacientemente, beneditinamente 
Pr~curada estabelecer polo Presidente João Figueiredo, 
em continuação ao trabalho de casa. Di&õ is~~ a V. Ex•, 
Úão_como.Líder do Governo, mas como convicção pió
pria, fora aquelas outras dúvidas, suspeições que temos 
~?Orno nor~es~inos, mas isso não !>Cria geral, é um_a ~fir
illativa que fiZemoS, mas não é. uma afir_mativa- que vá 
iriValidar uma eleição direta, que: eleições díretas, feitas 
dentro da imensidade- desse colégio, aí sim, colégio eléi
toral univers~l, em que. a ~egiã_o Centro-Sul representa 
muitíssimO em relação ao norte, teríamos, vamos repetir, 
a reunião dos ~eDhores grandes aqui no Sul, dizíamos: 
Habenus Papa, nem que seja um Papa que faça um apelo 
bem grande aos sentimentos extremados das emoções 
Populares, e nós. nó Nordeste, ficaríamos, talvez à fal~a 
de uma liderança que se contraponha, vai dizer V, Exba, 
OlhandO ~penas a banda passar. 

_ (J Sr. Fdbio Lucena~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, 
Ouço V. Ex• 

~ O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Itamar Franco, 
o meu primeiro voto, em 1960. Eu tinha 19 anos de idaw 
de, fOi pãra o-Presidente da República. Eu me lembro de 
ter··votado no I\•"farechal Teixeira Lott. Na epóca, eu era 
solteiro e, praticam~nte,_ imberbe. Hoje,jã tenho neto. V. 
Ex• vê que há o -espaço de uma geração que nos separa 
da última eleição presidencial. O Senador Alfredo Cam
pOs~ ãqui à minha direita, nunca votou para Presidente 
da República. Um Senadqr da República, mais jovem do 
que eu, nunca exerceu o direito de voto para Presidente 
da República e, nesta situação, estão cerca de 70% da po~ 
pulação eleitoral de nosso País. Quero me reportar, com 
a devida venia, à~ interferências dos eminentes Senadores 
Passos Pôrto e Virgílio Tãvora, sobre o habemus papa, 
em que S. Ex•, o nobre Líder do Governo, e o Sr. Senaw 
dor ~assos Pôrto afirmam que, se houver eleição, o futu
ro Presidente da República não sairã nem do PMDB, 
nem d6 PDS, nem do PT. S. Ex's querem se referir ... 

O Sr. Virg[/io Távora - ·Não falamos em partidos. 

O Sr. Fábio Lucena - O futuro Presidente sairá do 
PDT, ... 

O Sr._ Eirgílio Távora - Não afirmarôos isso. 

O Sr. Fábio Lucena - ... em, tese, e o seu nome ê Leo
nel de Moura Brizola. Nós não fazemos parte do Partido 
do Governador Leonel_ Brizola, mas_ não temos nada 
contra S. Ex~ O Sr. Leonel Brizoia é um homem anistia
do e a anistia é o mais alto grau <!e_ majestad~ do poder; 
anistia é esquecimento; distingue-se muito do perdão, 
que deixa certas mágoas; anistia ê esquecimento total. 

-Logo, não hã por que, no meu mo.de:sto, pálido _entender, 
S!!= argUir o perigo que correria a Nação na hipótese da 
eleição do Sr. Leonel Brizola para Presidente da Re
pública. O Sr. Leonel Brízola iria colocar em derrocada 
todo o esforço que se fez para entreabrir as perspectivas 
da redemocratização do país, que está em marcha, mas 
nã.o em marêha tão segura; está em marcha dúbia; ora 
avança, ora recuã. Ora, Senador, o Sr. Leonel Brizola foi 
eleito Governador do Estado do Rio de J3.neiro, eleito 
numa eleição direta, e não tem maioria parlamentar no 
Estado do Rio de Janeiro, No_entanto, esse homem tem 
dado demonstrações de equilíbrio da maior importância 
para todq País. Não_se tem observado, no Governador 
Brizola, essas farpas de racüca~ismo, de extremismo, de 
vínCulos com aquela época conturbada, em que a Nação 
viveu, no P!!:ríodo anterior a 1964, em que se justificavam 
ãquelés Comportamentos. Porque não foi somente o Go
vernador Brizola que teve aquele comportamento agita-
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doniS-ta; como hoje se diz. Outras eminentes figuras da 
República igualmente se comportaram assim. Além do 
mais, numa eleição direta, na hipótese da eleição do Go
vernador Brizola, é um pwblema constitucional, ê o 
exercido de direito do voto pelo povo brasileiro. Se o 
povo escolher o Sr~ Õrizola, ou o Sr. Tancredo Neves, o 
Sr. Franco Montoro, qualquer dos candidatos apresen
tados pelos partidos, o povo estará exercitando o seu di
reitO de- voiãi.- Com relação aos Estados, o meu Estado 
do Amazonas talvez seja politicamente o mais inexpres
sivo de todos eles, Mas nem por isso nós deixaríamos de 
nos sentir tão brasileiros quanto os paulistas, se tivésse
mos a oportunidade de exerc~r_ o direito de voto para 
Presidente da República. Ou será que eu que já sou avô, 
com 41 anos, vou chegar a bisavó, a tetravô, sem que os 
m~us tetranetos jamais possam votar para Presidente da 
República. Então, que oportunidade é. essa? Eu não en
tendo. 

O Sr. Virgílio Távori:z - Eminente Senador, apenas 
que fique consignado no discurso de V. Ex', que pelo 
menos há muito tempo conhece o vice-lider do PDS, que 
iriterpefou-V. Ex• tantas vezes e que agora tem o prazer 
de o apartear, que absolutamente não foi feita nenhuma 
referência ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, 
de minha parte. E, se referência desejasse fazer, explicita
ria o nome de S. Ex' como sói acontecer todas as vezes 
que estamos neste diálogo, neste debate dentro deste pie~ 
nário. Fique bem claro que não houve nem referência di
reta, nem indireta de minha parte a Leonel de Moura 
Brizola. 

O SR. ITAMAR FRANCO- F'ica registrado o apar
te de V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa -Só quero concluir antes do 
nobre Senãdor, Roberto Saturnino que, naturalmente 
vai dar, como sempre;-um.- ap.ãrte ·valioso e brilhante ... 

O Sr. Roberto Salurnino- Não menos do que o de V. 
Ex• 

O Sr. Alexandre Costa- Só para dizer a V. Ex~. o se
guinte: Veja bem, o Secretário ... 

0 SR. ITAMAR FRANCO- O SeCretário do Parti
do de V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa - O Secretário do Partido de 
V. Ex• que se transferiu para o nosso. Veja bem como ele 
defendia a democracia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Quero co
municar ao eminente Senador Itamar Franco que o seu 
tempo estã encerrado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pediria a V. Ex•mais5 
ou 10 minutos 

O Sr. Alexandre CosiO- ~necesSário que se leia para 
que se veja até onde vaL.. -

O SR. ITAMAR FRANCO - Ele é um homem do 
Partid-o -de v. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa - ... a democracia dos homens 
do BrasiL Justamente esses homens badalados, esses ta
bus que se criam aqui neste País ... 

O SR_ ITAMAR FRANCO- Q~tem é ele? 

O Sr. Alexandre Costa - Por exemplo, o Deputado 
Thales Ramalho ... e que depois de espremidos, não pin
gam nada. são secos, secos, secOs. -o Deputado Thales 
Ramalho, que vem freqüentando com regularidade e as
siduidade o gabinete do Ministro Leitão de Abreu, dizia 
ontem: 

"Não hâ motivo jJafa preocupação, uma vez que 
os delegados eleitores a serem escolhidos pelas cun-
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venções regionais no dia 19 de junho à Convenção 
Nacional que escolherá o candidato, representa 70% 
dos convencionais, e todos eles serão da absoluta 
confiança do Presidente da República." 

Não é da confiança do povo brasileiro, é só da con
fiança do Presidente da República, no dizer do Deputa
do Thales Ramalho - esse democrata de corpo inteiro 
que até ontem servi~ ao PMDB. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Nós é que agradece
mos o aparte, nobre Senador Alexandre Costa_. 

O SR. ROBERTO SATURNINO --Posso ingressar 
em seu discurso? Prometo não prejudicar o tempo de V. 
Ex• 

O SR. __ ITAM_AR FRANCO -~Com muito prazer, 
nobre Senador Roberto Saturnino . .S uma honra ouvir 
V. Ex• 

O Sr. Roberto Saturnino- Apenas para dizer que esse 
argumento que foi levantado pelos nossos ilustres cole-
gas do PDS não nos convence. Nem a nós, nem a opi
nião pública deste país. Porque se o candidato com mais 
possibilidades de vitória é, no julgamento dos que estão 
aqui, o Presidente do meu Partido, o Governador _do. Es
tado do Rio de Janeiro, o Governador Leonel Brizola, 
que embora não tenha sido citado~ o seu nOme! _ficou 
implícito de uma maneira bastante clara se as possibili
dades dele sair vitoriOso de um pleito dessa natureza são 
efetivamente muitO grandes, e eu tambêm assim conside
ro, isso corresponde a um anseio do povo, a um anseio 
do povo brasileiro de, realmente, mudar e mudar pro
fundamente as diretrizes da política económica e social, 
o modelo de admin_istração, enfim, o próprio modelo e-
conômico e social, como _ _t_em sido aqui tantas vezes refe-
rido. E se o povo deseja essa mudança, e: claro que o 
espírito democráticõ de qualquer um de nós deve dar ao 
povo a faculdade de se pronunciar e dizer que qUero a 
mudança nesse sentido, e se quem representa a mudança 
é o candidato Leonel Brizola, vamos dar a ele a oportu
nidade de responder a esse desafio. Porque se hâ, e é cla
ro que há uma tensão social no Pais, hâ um descontenta
mento popular agudo, nada melhor para responder a 
esse anseio, a esse descontentamento, a esSã tensão do 
que mudar-se o governante, mudar-se o governo no sen
tido para o qual aponta a aspiração popular. Isto é um 
jogo democrático. O que não se pode é, em nome d!! pre
servaçãO da tranqüilid3de, colocar na Presidência da Re-
pública ou no Governo, grupos políticos que não satis
façam aos anseios populares. Porque, ao inve:s de se ob
ter a tranqUilidade, o que se vai obtendo é a crescente in
tranqUilidade da Nação. A meu juizo, a forma de sC: en
contrar a pacificação nacional é deixar que o povo esco
lha o seu governante e testá-la no exercicio do Governo. 
E mais, o Governador Leonel Brizola, como apontou 
muito bem, muito oportunamente o Senador Humberto 
Lucena, está governando o Estado do Rio setil maioria 
na Assembléia, e até a próxima eleição, até a próxima e-
leição presidencial, a renovação do Goveroo da ~públi
ca, terão decorridos dois anos de Governo Leonel Brizc;:t
la, tempo mais do que suficiente para que se faça um jul
gamento da sua atuação, do seu comportamento como 
Governador de um Estado da importância do Estado_ do 
Rio e sem maioria na Assembléia. E vamos verificar se o 
seu comportamento realmente constitui algo que se deva 
considerar coma· atentatório à tranqUilidade da Nação 
ou se, ao contrário, ele vai corresponder às grandes aspi
rações do povo fluminense e Constituirá, por conseguin
te, uma solução também para o Pa[s como um todo. En
tão, esse argumento não convence, Brizola terá dois anos 
de governo atê a realização das eleições_ presidenciais, e 
vamos dar ao povo a oportunidade de se pronunciar pela 
mudança, pela mudança profunda- não quero utilizar 
aqui a palavra mudança radical, porque ela pode ter ou
tras conotações- uma mudança substancial, profunda, 
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dentro d~ regra democrâtica, dentro do princípio demo
crático, jam-ais violando esse princípio em qUalquer dos 
seus aspectos. Era este o _comentârio que queria fazer, a
poiando inteiramente a tese defendida por V. Ex.• nesta 
tarde. Muito obrigado. 

O SR.IT AMAR FRANCO- Sou eu quem agradece. 
nobre Senador. 

O Sr. Virgz1io Távora- Senador, se me permite. maiS 
uma vez, para que fiqUe registrado, de um lado, a auto
suficiência que estou vendo _que o PDT, no momento, se 
julga possuído porque mais uma vez vamos reafirmar: 
não pronunciamos aquf o nome. Então, vamos ser mais 
claros não achamos que vai ser ele, não, dentro da nossa 
argumentação, não vai ser o ilustre Governador do Rio 
de Janeiro, não. NóS cujdamos atb que- seja alguêm de 
São Paulo. Vamos ser mais claros, então diremos com 
todã a sinceridade, não estamos nos referindo a pessoas, 
é uma tese e esta pode estar certa, pode estar errada, mas 
é uma tese impessoal. 

O SR. ITAMAR FRANCO :C:. Quand9 V. Ex• me pe
diu o aparte, neste momento, pensei que fosse dar o a
poio à candidatura Leonel Brizola. 

O Sr. Virgz1io Távora - Mas, desde o início, não tinha 
aflrmado que não era o meu pensar? 

O_Sr. Alexandre Costa- Também não acho que será 
o Governador Leonei_Brizola, mas nem por isso deixo de 
reconhecer sua competência, Seu elevado espírito públi
co_. Conheço-o desde os idos de_ 1_962, na Câmar_a dos De
putados, como Governador do Rio Grande do Sul, onde 
deu lições de civismo, lições de independência e se fir
mou como um dos maiores governadores_ que o Rio 
Granc!e do- Sul já teve. 

O Sr. Roberto Saturnino - Muito obrigado. 

O Sr. Alexandre Costa- Congratulo-me com V. Ex•. 
apenas não aceitando que V. Ex• se recuse a receber de 
volta o seu Secretário de Partido. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Pertence ao Partido de 
V. Ex• 

O Sr. Alexandre Costa- V. Ex• não o quer. ~explicá
vel que V. Ex• não o queira, muito explicável. V. Ex• é 
um homem que, há oito anos, nesta Casa, se firmou Pela 
conduta, pela seriedade, pela lealdade ao seu Partido e, 
por tudo_ iss_o, o povo mineiro o contemplou, 
reconduzindo-o ao Senado da República. Muito obriga
do a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V. Ex•, 
mas prefiro usar uma linguagem matemática, sendo V. 
Ex:• um engenheiro. O Deputado Thales Ramalho é uma 
figura exponencial do Partido de V. Ex•, não do nosso. 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.-ITAMAR FRANCO- Com muito prazci", Se-
nadai Helvidio Nunes, antes mesmo de responder aos 
Senadores Fábio Lucena e Roberto Saturnino. 

O Sr. Helvídio Nunes- Não sei se, com mais essa in
tervenção, eu possa trazer alguma luz ao debate inteli
gente que V. Ex.• suscita na tarde de hpje. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Obrigado, V. Ex• 

O.Sr. Helvídio Nunes- Mas, eu gostaria de lembrar 
que nós temos exemplos mais próximos do que o de que 
lançou mão o Senador Passos Pôrto, quando fez referên
Qia à Presidência Jânio Quadros. Agora mesmo, o meu 
Partido, democraticamente, está promovendo um acor
do com o PTB, e, os jornais de hoje anunciam que, no 
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âmbito estadual, o Governador Franco Montara está fa
zendo um acordo com o PTB, porque não tem maioria 
na ASSembléia de São-Paulo, uma vez que o PT se nega a 
comparecer. 

O SR. iTAMAR-FRANCO- Olha a prevenção de 
V. Ex•; eu não que! o entrar no problema, mas quando V. 
Ex• diz: ••o meu Partido, democraticamente", já com o 
Governador Franco Montara V. Ex• não diz democrati
camente. 

O Sr. Helvídio Nunes - Mas está implícito! 

O SR. ITAMAR FRANCO- Está implícito; é ape-
nas para uma observação. 

O Sr. Gastão Müller- Senador ltam~r Franco, estou 
na fila, aqui. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se
nador Gastão MUller. 

O Sr. Gastão Müller- Eu quero me congratular com 
-V. Ex• que, em uma tarde de sexta-feira, geralmente dia 
melancólico aqui no plenário do Senado, V. Ex• tenha 
conseguido despertar, como diz, como se diz no âmbito 
do professor, motivar a tarde neste debate curioso e inte
ressante sobre problema da sucessão presidencial e coi
sas mais -da política nacional. E, em um passe de mágica, 
eu queria que pudesse acontecer, aqui, o seguinte: 
mudar-se a situação. O PDS de tão queridos amigos 
como- os que aqui estão presentes, tivesse Minoria no 
Colégio Eleitoral~ e eu tenho a certeza de que a conversa 
seria outra; estariam defendendo energicamente eleição 
direta para Presidente da República. 

O Sr. Virgl1io Távora- A recfproca é verdadeira! 

O Sr: GastãO MáJ1e;- De mOdo que essa ConviCção 
do Senador Passos Pôrto, tãO convincente de eleição in
direta, é porque o PDS tem Maioria no Colégio Eleito
ral. Se eles tivessem Minoria, eles iriam naturalmente 
querer---- é lógico, é humano- quereriam eleição direta 
para tentar reconquistar o poder que estaria perdido 
numa eleição indireta. 

O Sr. Virgflio Távora - Mas então, nós poderfamos 
responder a mesma coisa para V. Ex•, agora. 

O Sr. Gastão M üller - Quero congratular-me com V. 
EX• pela magistral capacidade de motivar o Senado, 
-mima -sext:i-fdra, -às 5 horas da tarde. 

O Sr. Passos Pôrto - Senador Itamar Franco, jâ que 
fui citado, gostaria de pedir a V. Ex•,jâ no final do seu 
brilhante discurso, responder, a todas essas críticas. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu falei aqui de uma maneira 
impessoal. Primeiro, não citei o nome do Governador 
Leonel Brizola, mas ele poderia servir de argumento 
para minha tese. A minha tese é a seguinte: a democrati
zação tem que ser ampla e universal. Não se pode pensar 
somente numa eleição do Presidente da República como 
um processo ·democrático, porque ele sozinho, de uma 
maneira unilateral, gera o ~esequilfbrio, que é o que tem 
OCorrido, ao longo dos anos, na vida politica brasileira. 
Agora tnt:smo, no Estado do Rio de Janeiro, para argu
mentar com o Governador Leonel Brizola, ele vendo as 
condições difíceis do Tesouro do seu Estado, propôs um 
atrmento ao funciOnalismo. A Assembléia se rebelou e 
modificou, até de uma maneira inconstitucinill, os nlveis 
que_ elr;:_tinha apresentado; e quase se gera, já no início do 
go~erno Brizola,."uma crise de natureza institucional lo
cal, entre os dois Poderes, num assunto em que ambos ti
nham interesse em serVir ao- funciOnalismo. Mas, eviden
temente, que um que tem o cofre e precisa pagar e o ou
tro que não tem o cofre e precisa fazer política para o 
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funcionalismo do Estado. O que eu digo é o seguinte: a 
democracia só existirâ quil.ndo ela for hemogênea, quan
do o Presidente da República tiver sustentação política, 
atravês dos diversos caminhos que Ievan:t ao processo de
mocrático. Toda vez que um Presidente: não tiv~r Maio
ria no Congresso, há condições, no Brasil, de um impas
se. Não é por outra forma a preocupação da Liderança, 
na Câmara, do Deputado Nelson Marchezan, em ter o a
poio dos 12 ou 13 Deputados do PTB; é para que haja 
uma maioria, na Câmara, que permita a tranqUilidade 
do fluxo legislativo_ do processo político; porqUe, então, 
poderâ Ocorrer- e isso ê fácil num País como o nosso, 
cm desenvolvimento, sem educação democrática, sem a 
prática democrática- é possível a cada instante um im~ 
passe, com conseqüênciaS muíto maiOreS do que ã-quéles -
que, prudentemente, pedem tempo para que o processo 
democrático seja realmente um processo definitivo e sem 
possibilidade alguma de um retorn~. (O Sr. Presidente. 
faz soar a campainha.) 

O SR. ITAMAR FRANCO-- Si. Presidente, vou en
cerrar, agradecendo a gentileza de V. Ex• para com o o
rador. 

Pede-se tempo, diz o Senador Passos Pôrto. Quanto 
tempo, Sr. Presidente, a Nação não assite a eleição do 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
mensagem n~> 21, de 1983-CN, pela qual o Ser1hor 
Presidente da República comunica haver vetado, to
talmente, o Projeto de Lei da Câmara 11~' 100, de 
1981, (n~ 918/79, na origem), que uacrescenta pará
grafo ao art. 236 da Consolidtu;ão das Leis do Traba
lho- CLT, aprovada pelo Decreto-lei n~>5.4S2, de )9 

de maio de 1943". 

I• reunião (Instalação), 
realizada em 16 de março de 1983 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta 
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jo
sé Fragelli, Eunice Michiles e Deputados Vicente Guari
roba e Olivir Gabardo, reúne-se a Comissão Mi&ta do 
Congresso N acíonal, incumbida de examinar e emitir re
latórios sobre a Mensagem n~" 21, de 1983-CN, pela qmil 
o Senhor Presidente da República comunica haver veta
do, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 
1981, (nl' 918/79, na origem), que "acrescenta parágrafo_ 
ao art. 236 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 19 de maio 
de 1941". 

Deixam de comparecer, por motivo jU-stificado, os Se
nhores Senador Benedito Canelas e Deputado Jorge Ar
bage. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o sêilhor Senador 
José Fragelli, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor 
Deputado Vicente Guariroba Para funcionar como es
crutinador. 

I)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

Presidente da República? E o Senador Fábio Lucena, 
com o _seu aparte, com o brilhantismo da sua inteligên
cia, colocou, e não me permitiu que respondesse ao Se
nador Virgílio Távora porque a argumentação de V. Ex• 
fQi irresponsável, e dela aproveitei para que constasse 
nos Anais, como se fossem minhas as suas palavras ares-
ponder ao Senador Vir-g~1io Távora. V. Ex• toca num 
ponto fundamental, e na seqUência do pensamento do 
próprio Senaàor Roberto Saturnino e do Senador Gas-
tão MUller, hoje respondendo pela Liderança do PMDB. 

Por incrível que pareça já começamos a assistir, neste 
Brasil, que se esquece do povo, daqueles que nos condu
ziram para aqui. O povo ê marginalizado, Senador Ra

- b_~rto Saturnino _e, eu diria, exatamente, antes de V. Ex• 
chegar ao plenário, do signifiêado da eleição presiden
cial, da necessidade de se foÕiper' esta estrutura económi
ca e social anacrónica e desigual. -E ilós não temos medo 
de falar em uma modificação 1-adicãl, porque essa modi
ficação é necessária ao Brasil doS nossos dias. 

Então, a verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadoí-es é, 
que do ladO de cá se tem medo da eleição direta para Pre- · 
siçl~nt~_ da Rep:ública, que poderíamos conduzir, se o 
povo· desejasse e, por que não o Governador Leonel Bri
zola ou um outro, escolhido pelo povo? 

E do lado de lã, por incrível que pareça, s~ balança o 
fantasma do ex-GoVernador Paulo Maluf. Lá .no proces-

ATAS DE COMISSÕES 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: · 
Deputad_o Olivir Gabãrdo .... ·-. ·-·· ~~···-· 3 votos 
Em branco ......•.....•...•. -~~ .••••. -. -1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Jorge Arbage ..... , •.••..... -. 3 votos 
Em branco~· .. _ ....•...•.•... · .. -. ç_ • • -.... lvoto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice-Presidente, os Senhores Deputados Olivir Gabãrdo 
e Jorge Arbage. 

Assumindo a Presidência o_ Senhor Deputado Jorge 
Arbage, no exercício da Presiçlência, agradece, em nome 
do Senhor Deputado Olivir Gabardo e no seu próprio, a 
honra com que foram distinguidos, e designa a Senhora 
Senadora Eunice Michile.s para relatar a matéria. 

Nada mais havendo ·a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, Cu, MartinhQ José dos Santos, Assistente_ 
de Corriíssão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelO Senhor Presidente, demais membros 
da comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

lnculnb-ida de eXam-inar e emitir relatório sobre a 
men-sagem n~ 27, d~ 1983--CN, pela qual o Senhor 
P~csidente da República comunica haver vetado, par~ 
cialmente, o Projeto de Lei da Câmara ""' 143, (n~ 
5.545-B/81, na origem), que "dispõe sobre o Institu~ 
to de Previdência dos Congressistas - IPC". 

1~ Reunião (Instalação), 

reali~~a__!m_ ~2 ~~-março de 1983_ 

Aos vinte e d~is dias do mês ~e março do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta 
minutos, na Sala de Reuniões, da Comissão de Finãiiças, 
no Se~ãdo Federal, presentes os Senhores Senadores 
Passos Pôrto, Josê Fragelli e Deputados Jorge Arbage, e 
Nilson Gibson, reúne-se a Comissão Mista do Congres-
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so direto não querem permitir que o Deputado Paulo 
Maluf- e já se chega a compará-lo com o "macaco do 
Beleza," o que é uma coisa terrive!- não queremjáper
niítlr que ele pÕSsa alcançar, nesse Col6gio ilc:gítimo, a 
Presidência da República. 

Mas, Sr. Presidente, aplaudindo aqui a iniciativa do 
Deputado Dante de_Oliveira ao apresentar essa emenda, 
na expectativa de que esta Comissão possa dar ao Con
gresso Nacional uma presença muito forte, nas discus· 
sões sobre a eleição presidencial, iremos, -como Presiden
te desta Comissão, solicitar aos Presidentes de Partidos a 
indicação de dois elementos, parlamantares _ou não, para 
o grande debate na Comissão Mista; e já na segunda ou 
terça-feira estaremos solicitando uma audiência ao Mi~ 
nistro César Caris, para que S. Ex• venha aqui na Comis
são deferlder a sua tese da reeleição presidencial. 

O Congresso Nacional, Sr. Presidente, para encerrar, 
tem a grande oportunidade, neste momento, atravês des
ta Comissão Mista, de devolver ao povo o direito de-es
colher o Prímeiro Mandatário, tem o dever, o Congresso 
Nacional, neste momento, de dar, ao contrário do que 
pensa- o Senador Passos Pôrto, paz e tranqUilidade a esta 
Nação. 

Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito _obriga
do (Muito bem!) 

.. o N aciollal, incumbida de examinar e emitir relatório 
sobre a Mensagem n9 27, de 1!?_83~CN, pela qual o Se-
nflõr- Pfe5ídfmte da República comunica haver vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 143, (nl' 
5.545-.8/81, na origem), que "dispõe sobre o Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC". 

Deixam de comparecér,-por motivo justificado, os Se
nhores Senador Moacyr Dalla e Deputado Paes de An~ 
drade. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Passos Pôrto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdu
las, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor 
Deputado Nilson Gibson para funcioiiar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador José Fragelli .......•...... d.. 3 votos 
Em branco 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Nilson Gibson ...... , . . . . . • . 3 votos 
Em branco ....• ~ ~- • . . • . . • . . . . . . • • . . . • 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Senador Josê Fragelli e De
putado Nilson Gibson. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Josê'Fra
gelli agradece, em nome do Senhor Deputado Nilson 
Gibson, e no seu próprio, a honra com qUe foram distin
guidos, e designa o Senhor Deputado Jorge Arbage para 
relatar a matéria. 

Nada maís havendo a tratar, encerra-se a reunião e. 
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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COM.ISSÃO MISTA: 
Incumbida de examinar e emiti.- parecer sobhQI. 

Mensagem n~> 41, de 1983-CN, do Senhor Presidente 

da República, submetendo à deliberação do COJJgres
so Nacional o texto do Decreto-lei n~> 1.998, de 30 de 
dezembro de 1982, que "Reajusta os valores de ven_ci
mentos e proventos dos funcionários da Secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providên
cias". 

1' Reunião (Instalação), 
realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala da Comissão de Fin:;~._oças, no Senado Fe~ra_l, 
presentes os Senhores Senadores HelvídJo Nunes, Mar
tins Filho, Jutahy Magalhães, Murilo Badaró, Carlos 
Alberto, Mário Maia e Deputados Eraldo Tinoco; FranM 
cisco Erse, Maçao Tadano, Luiz Henrique, Wall Ferraz 
e Dionísio Hage, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n\"41, de 
"1983_-CN, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
DecretoMlei n\" L998, de 30 __ de__d~~mbro de 1982, que 
"Reajusta os val_ores de vem:im_entos e proventos dos_ 
funcionários da Secretária do Tribunal Superior Eleit5)M 
ral, e dá outras providências-''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeM 
nhores Senadores Lenoir Vªrg_a~_, Moacyr Dalla, Fábio 
Lucena, Enéas Faria, Gastão Müller e Deputados Emí
dio Perondi, Freitas Neto, Hermes Zanetti, Djalma Fa!M 
cão e Arildo Teles. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Mário Maia, que declara instalada a Comissão. 

Em obediêncía.-a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presiden.te _da Çomissão. Distribuídas as ~du-_ 
las, o Senhor Senador Mário Maio convida o _S~nhor 
Deputado Wall Ferraz para funcionar como escrutina~ 
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Luiz Henrique .... , , , , , . -. . . . lL votos 
Em branco ,_, . ·~-· ....•.• ~~ ... "--"-~-· .••• _ -·- 1 vo~o 

Para Vice-Pr~sidente: 
Deputado Francisco Erse .........•.. , _ 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ... 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Luiz Henrique 
e Francisco Erse. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Luiz 
Henrique agradece, em nome do Senhor Deputado 
Francisco Erse e no seu própri-o, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Helvídio Nunes 
para relat?-r a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Com_iss_ão, lavrei a presente Ata _que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente, de
mais Membros da ComissãO e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
lmcumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 

nl' 42, de 1983- (CN), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à delibera~ào do CõngressO Na
cional o texto do Decreto-lei nl' 1.999, de 30 de de
zembro de 1982, que "Reajusta os vencimentos, sa
lários e proventos dos servidores das Secretarias do 
Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Jus
ti~a Federal, e dâ outras providências". 

1' Reunião {lnstalução), 
realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do _mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala de Re_un"iões da Comissão de Finanças, no Sena-

DIÁRIO DO CONGRESSONACJONAL (Seção II; o 

do Federal, presentes os Senhores Senadores José_Lios, 
JQrge Kalume, Lourival Baptista, Jutahy Magal!"tã_es, 
Gãlvão Modesto, João Lobo, Mauro Borges, Alberto 
Silva e Deoutado_s Adhemar Ghisi, José Fernandes, Ju
tahy Júnior e Jorg~ Uequed, reúne-se a Comissão Mista 
inCt!mbida 9,t;_t$tu_do e paracer sobre a Mensagem n<? 42, 
de 1983 - (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decr_eto-lei n~' L299, de 30 de dezembro de 1982, 
que "'Reajusta os vencimentos, salários e pfoventos dos 
servidores das Secretarias do Tribunal Federal de_ Recur
sos e do Conselho da Justiça Federal, e dá outras provi
dências": 

Deixam de compare_cer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Carlos Chiaretli, Jos_é lgnácio, Alfredo 
Campos e Deputados Darcílio Ayres, Jaime Santana, 
Fernando Cunha, Ibsen Pinheiro, José Frejat, Raimun
do Asfora e Gilson_de Barros. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Lou_rival_ Baptista, que declara instalada a ComisSão. 

Em obediência a dispositivo regiiriental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Precidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Lourivat Baptista convida o Se

. nhor Deputado Jorge Uequed para funcionar como es
critinádor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Alberto Silva 
Em Branco .....• , .... 

Para Vice Presidente: 
.Senador Jorge Kalume 

l_l votos 
1 voto 

12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alberto Silva e 
Jorge Kalume. 

Assumindo a Pr~ic!_ência o Senhor Sena~<?r Albert9 
Silva agradece, em nome do Senhor Senador Jorge Kalu
me e no seu próprio, a honra com que foram_ distingUi
dos e designa o Senhor Deputado Jutahy Júnior parare
latar_ am.atéria. 
· Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para-constar, ~u. Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de C-omissã-;-lavrei à. presente Ata que; lida e apfOvada, 
será aSSírüi'da pelo S"enhor Presidente, demais membros 

·aa-coni"issão- e irã à publicãção. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n"' 45, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n' 2.002, de 4 de janeiro de 
1983, que "reajusta os vencimentos e proventos dos 
servidores das secretarias dos tribunais regionais elei
torais e dá outras providências". 

1' Reunião (Instalação), 
realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tOs- e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e cinco 
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Galvão Mo
desto, Virgílio Távora, Claudionor Roriz, Gabriel Her
mes, Jutahy Magalhàes,_Eunice Michiles, Lourival Bap
tista, Alberto _Sitva, Alfredo Campos, Gastão Müller e 
Deputados Oly Fachin, Raimundo Leite e Amadeu Gea
ra, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e pa
recer sobre a_ Mensagem n~' 45, de 1983-CN, do Senhor 
Presidente da República sUbmetendo à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 2.002, de 4 
de_j!]neiro de 1983, que "'Reajusta os vencimentos e pro
ventos dos servidores das Secretarias dos Tribunais Re
gionais e dá outras providências". 
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Deixam de_ comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senador Fábio Lucena e Deputados Wildy Vian
na, __ Horácío Matos, José Carlos Fagundes, Mozarildõ 
Cavalcanti, Renato Bernardi, Adem ir Andrade, Mirthes 
Bevilacqila e Jo~é Frejat. 

De acordo com o que preceitua o Re_gimeOto Cõffium, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Virgílio Távora que declara instalada a Coinissão. 

Em obediên"cía a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Virgílio Távora convida o Senhor 
Deputado Raimundo Leite para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Amadeu Geara .............. 12 votoS 

-Em branco ...... _................ •• .. . 1 voto_ . 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Mozarildo Cavalcanti ... _ ..... _ 13 vot91õ_ 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Deputados Amadeu Geara 
e Mozarildo Cavalcanti. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Amadeu 
Geara agradece, no nome do Senhor Deputado MozarH
do Cavalcanti e no seu próprio a honra com que foram 
distinguidoS e designa o Senhor Senador Claudio no r Ro-
riz para relatar a matéria. · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo 

.SC.nhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
n<? 48, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca Submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o- texto do Decreto-lei n<? 2.005, de 6 de janeiro de 
1983, que ureajusta os valores de vencimentos, sa~ 
lários e proventos dos servidores da Secretaria do Tri
bunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofícios Ju
diciais da Justiça do Distrito Federal e dos Terri* 
t6rios". 

1' Reunião (Instalação), 
feãiizãda em 13 de abril de 1983 

Aos treze dias do més de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutO-s, na 
Sala de Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Altevir Leal, Odacir Soa
res, Gabriel Hermes, Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, 
Guilherme Palmeira, João Lobo, Alberto Silva, Mário 
Maia, Enéas Faria, Alfredo Campos e Deputado Sérgio 
Lomba, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
e parecer sobre a Mensagem n' 48, de 1983-CN, do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decretó-1ei n~' 2.005, 
de 6 de janeiro de 1983, que "'Reajusta os valores de ven
cimentos, salários e proventos dos servidores da Secreta
ria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Ofí
cios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhor~s Deputados José- Camargo, Pedro Colin, Tarcísio 
Buriti, Geraldo Renault, Adail Vettorazo, João Divino, 
Epitácio Cafeteira, Daso Coimbra e Valmor Giavarina. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Gabriel Hermes que declara instalada a Comissão. 

Em pbedii!ncia a dispositivo regimental, o Senhor Pre· 
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor 
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Deputado Sérgio Lomba para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Alfredo Campos .......... -~ .-~ 11 votos 
Em bran~:o .....• ~- .-•..... _ .• ~""'· ·-~- ·-· l voto 
Para Vlce-Presidente; 
Senador Altevir Leal •. ,_, ....••...... -. ll votos 
Em branco ..... ·---.-.-· . .-.-•••• ·~·--·----.-~ ·1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

V ice-Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Campos 
e Altevir LeaL 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo 
Campos agradece, em nome do Senhor Senador Altevir 
Leal e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Josê Camàrgo parare
latar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e írã à 
pubHcaçào. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
n'-' 49, de 1983-CN, do Senhor Presidente da RepúbJi .. 
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o te:r.:to do Decreto-lei n~> 2.006, de 06 de janeiro de 
1983, que "Re~·igora, até 31 de dezembro de 1983,"as 
disposições do Decreto-lei n~> 1.627, de 1978". 

1~ Reunião (lnstahtção), 
realizada em 14 de abril de 198J 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte e cinco 
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado 
Federa{, presentes os Senhores Senadores José Lins, Al
rnir Pinto, Lourival BaptiMa, Jorge Kalume, Raimundo 
Parente, Gaivão Modesto, Carlos Alberto, Álvaro Dias, 
Hélio Gueiros, Severo Gomes, Affonso Camargo e De
putados Geraldo Bulhões, Gcimes da Silva, Guida 
Moesch, Gilton Garcia, Artur Virgflio Neto, Ruy Côdo 
e Walter Casanova, reúne~se a Comissão Mista incumbi
da de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 49, de 1983~ 
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~ 
lei n"' 2.006, de 6 de janeiro de 1983, que .. revigora, até 31 
de dezembro de 1983, as disposições do Decreto-lei n' 
1.627, de 1978". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os se.: 
nhores Deputados João Alves, João Ulisses e Hélio Du
que. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara inst~d-~ a Comissão. 

Em obediência" a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do V ice~ Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Ruy Côdo para funcionar como escrutínador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para President~ 
Deputado Artur Virgílio Neto . • . . . • . • . 15 votos 
Deputado Ruy Cddo . . . . . • • ..... • . . • . . • 3 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado João Alves 18 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e_ 
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Artur Virgílio 
Neto e João Alves. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Artur 
Virgílio Neto agradece, em nome do Senhor Deputado 

João Alves e no seu próprio a honra com que foram d_is
tinguidos _e designa o Senhor- ~_nadar Carlos Alberto 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida- e aprovada serâ assinada pelo 
Senhor Presidente, demais rilembros a_a: Comissão e irá- à 
publicaçãÕ. -

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estud~ e parecer sobre a mensagem 
n"' 50, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Co~gress_o Nacional 
o texto do Decreto-lei n~> 2.007, de 11 de janeiro de 
1983, que "Reajusta os vencimentos e proventos dos 
funcionários do quadro das Secretarias da Justiça Fe
deral de Primeira Instância e dá outras providên
cias". 

I~ Reunião (Instalação), 
realizada em 14 de abril de 1983 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da Co~ 
missão de Finanças, _no Senado Federal, presentes os Se
i1h0res Senadores Aderbal Jurema, João Castelo, 
Virgflio Távora, __ Jutahy Magalhães, Moacyr Dalla, 
Mauro Borges, Gastão Müller, Pedro Simon, Álvaro 
Dias e Deputados Carlos Virgílio, José: Melo e Sérgio 
Lomba, reúne-se_a Comissão Mista incumbida de_estudo 
e parecer sobre a Mensagem ns> 50, de 1983~CN, do Se-
nhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 2.007, 
de 11 de janeiro oe f983, que .. reajusta os vencimentos e 
p-roventos dos funcionários do quadro das Secretarias da 
Justiça Federal de Primeira Instância e dã outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
bhores Senado~ Helvfdio Nunes e Carlos Lyra e os Se~ 

- rihores Deputados Mário Assad, Nelson Costa, Ruy Ba
celar, Fernando Bastos, Elquisson Soares, Vicente Qiieí
roz, Paes de Andrade e José Mendonça de Morais. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
aSsume a Presidência, eventualmente, o Senhor Aderbal 
Jurema que decfãra insta~ada a CQmissão. 

ErÔ obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece. que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senho_rSenador Aderbal Jurem a cortvida o Senhor 
Senador Jlitahy Magalhães para funcíonar coroo escruti~ 
nadar. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguíOte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Álvaro Dias ......... -........ l1 votos 

-Em Branco ·······~-- ...... .- .. -oo_. ••••• -. 1 voto 

Para V ice-Presidente: 
Senador Carlos Lyra ,___ ........ _.---"_._. ·-~-·. 11 votos 
Em Branco ... .., .•.•..•. ~ ...• -•• ·-~ ~~ _ • 1 voto 

São deçlarado&.. eleitos, Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, os Senhores Senadores Álvaro Dias e 
Carlos Lyra. 

AssumindO a Presidência o Senhor Senador Álvaro 
Dias agradece, em nome do Senhor Senador Carlos Lyra 
e no seu próprio a honra com que foram distinguidos e 
dr!signa o Senhor Deputado Carlos Virgflio para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para coristar; eu, i~ão Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

IPcumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n"' 
Si, de 1983 - (CN), do Senhor Presidente da Re-. 
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na· 
cional o texto do Decreto-lei n~> 2.008, de ll de janei
ro de 1983, que "reajusta o valor do saldo base de cál
culo da remuneração dos PM da Polícia Militar e dos 
BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.,, 

1~ Reunião (instalação), 

realizada em 14 de abril de 1983 

Aos quatorze dias do mês de abrH do ano de mil nove
centos e oitenta e três_, às dezesseis horas e quinze minu
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, 
Lourival Baptista, Claudinor Roriz, Gabriel Hermes, 
Alfredo Campos, Marcelo Miranda, José Fragelli e De
putados Francisco Erse, Navarro Vieira Filho, Victor 
Faccioni, Ruben Figueiró e Jacques D'Ornellas, reúne-se 
a Comissão Mista incubida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n9 51, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Na~ 
cional o texto do Decreto-lei n9 2.008, de t 1 de janeiro de 
1983, que .. reajusta o valor do soldo base do cãlculo da 
remuneração dos PM da Polícia Militar e dos BM do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Benedito Canelas, Carlos Chiarelli, 
Guilherme Palmeira, Saldanha Derzi e Deputados Enoc 
Vieira, Wolney Siqueira, Milton Reis, Geraldo Fleming, 
Gilson de Barros e Luiz Baccarini. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
José Fragelli que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~ 
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, _o S_enhor.Senador José Fragelli convida o Senhor 
Deputado Ruben Figueiró para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a -~leiçâo, veritica~se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Gi!Son de Barros . . . 11 votos 
Em branco ........•. _..... . . . . . . . • . . . 1 voto 
Para Vice~Presic~ente: 
Deputado Navarro Vieira Filho . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ........................ -..... · 1 voto 
São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente, 

respectivamente, os SenhoreS Deputados GHson de Bar
ros e Navarro Vieira. Fílho. 

Assumindo a Presidência eventualmente o Senhor De
putado Navarro Vieira Filho, agradece, em nome do Se
nhor Deputado Gilson de Barros e no seu próprio a hon

-ra com que foram distinguidos e designa o Senhor Sena
dor Guilherme Palmeira para relatar a matêria:. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a pro
posta de: emenda à Constituição n'1 02, de 1983, que 
ualtera o art. 98 da Constituição Federal'\ 

I• Reunião (instalação), 

realizada em _23 de março de 1983 

Aos vinte e três dias do mês de março do ano de mil 
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze 
minutos, na Sala da Comissão de Finailças, no Senado 
Federal, presentes os Senhores Senadores Raimundo Pa
rente, Lomanto Júnior, Lourival Baptista, Gaivão Mo-
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desta, João Lúcio, Itamar Franco, Pedro Simon e Depu
tados Antônio_ Mazurek, Eurico Ribeiro, Renato Vian
na, Mirthes Bevilacqua e Floriceno Paixão, reúne-se a 
Comissão Mista do __ Congresso Nacional , incubida de 
examinar e emitir parecer sobre a Proposta-de_Emenda à 
Constituição n~' 2, de 1983, qu~ "altera o art. 98 da Cons
tituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, Benedito Canelas, Sev~;:
ro Gomes, Fábio Lucena e Deputados Adhemar Ghisi, 
Cristina Cortes, Fabiano Braga Cortes, Jorge Carone, 
José Mello e Raimundo Leite. 

De ac,ordo com o que preceitua o RegimentO Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositiVO feglmentál, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Pr~~idente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Renato Vianna para funcionar co-mo es
crutinador. 

Procedida a eleição,-verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Pedro Simon ..... , . , . , . . . . . . . li votos 
Em branco ............. _ ....•.••. ~-..-. . . 1 voto 
Para Vice-Presidente: 
Senador Gaivão Modesto .. , . . . . . . . . . . . 11 votos 
Ern branco.......................... !voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidcnte, os Senhores Senadores Pedro Simon e 
Gaivão Modesto._ 

Assumindo a Presidência o Senhor S_enador Pedro Si
mon agradece, em nQmc do Senhor Senador Gaivão Mo
desto e no seu próprio-, a honra com que foram distingui
dos c designa o Senhor Deputado Eurico Ribeiro para 
relatar a matéria, 

Nada mais havendo a tratar, encerra--se a ret,uüã_o e, 
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Surres dos San
tos, Ass_istt:nte da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
demais membros da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 

n11 8, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n~ 1.972, de 30 de novembro de 
1982, que "prorroga os prazos estabelecidos no 
Decreto-lei n~' 1.966, de 111 de novembro de 1982, e dá 
outras providências". 

2• Reunião, realizada 
em 6 de abril de 1983 

Aos seis diUs do mês de abril do ano de mit novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Comissão 
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores 
Senadores Ga.Jvão Modesto, Gabriel Hermes, Jo_ão Lo
bo, Jutahy Magalhães, Marcelo Miranda, Âlvaro Dias e 
Deputados Luiz Fayet, Nyltcm Velloso, Evandro Ayres 
de Moura, Amilcar de Queiroz, Irajá Rodrigues, Casildo 
Maldaner e Floriceno Paixão, reúne-se a Com"iSSão Mis
ta incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 8, 
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~" 1.972, de 30 _de novembro de 1982, que 
"prorroga os prazos estabelecidos no Decreto-lei n~' 

1.966, de J9 de novembro de 1982, e dá outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Cados Chiarelli, Carlos Lyra, Albano 
Franco, José lgnácio, Fábio Lucena e Deputados Sérgio 
Cruz, Múcio Athaide e Luiz Baccarini. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Casildo Maldaner, 
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa -d<! leitu
ra da Ata da reunião anterior, que, logo _após, ê dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente c.omunica haver rece
bido Ofício da Liderança do Partido Democrâtico S_o
cial, no Senado Federal. indicando o Senhor Senador 
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Carlos Lyra, para integrar a Comissão, em substituição 
ao Senhor Senador João Lúcio. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Senador Gabriel Hermes, que emite parecer 
favorável à Mensagem, nos termos de Projeto de Decre
to Legislativo que oferece como conclus_ão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com votos vencidos, dos Senhores Senadores Álvaro 
Dias, Marcelo Miranda e Deputado Floriceno Paixão. 

Nada mais havendo a tratar, cncerra~se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senhor Presidente e irá à publicação. 

. COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~' II, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso N aeional 
o texto. do Decreto-lei nQ 1.974, de 9 de dezembro de 
1982, que Hdispõe sobre a criação de cargos no 
Grupo-Direçào e Assessoramento Superiores, Código 
TCU-DAS-100, do Quadro Permanente da 
Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e 
dá outras providências". 

2~ Reunião, realizada 
em 6 de abril de 1983 

Aos seis dias do mês_de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta e cinco mi
nutos, na Sala de Reuniões, na Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores 
Odadr Soares, Almir Pinto, Carlos Alberto, Carlos 
Chiarelli, Milton Cabral, Saldanha Derzi, José FrageHi, 
Jaison Barreto e Deputados José Carlos Fagundes, Aé
ciO de Borba, Angelo Magalhães, Renito Viana ·e PHnio 
Martins, reúne_-se a Comissão Mista incumbida de estu
do e parecer sobre a Mensagem n~' 11, de 1983-CN, do 
Senhor Presidente_ da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 
1.974, de 9 de dezembro de 1982, qu<:;"dispõe sobre a 
criação de cargos no Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores, Código TCU-DAS-100, do Quadro Per01a
nente da Secretaria-Geral_ do Tribunal de Contas da 
União, e_dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justifica-do, os Se
nhores Senadores João Castelo, Moacyr Duarte, Alberto 
Silva e Deputados Castejon Branco, Victor Trovão, Gil
san de Barros, João Divino; Jorge Carone e Brandão 
rvtontçiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente Deputado Plínio Martins, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao relator, Senador 
Odacir Soares que emite parecer favorável à Mensagem 
n'? 11, de 1983-CN, nos termos do Projeto de Decreto Le
gislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votaÇão, ê o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presenle Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
[ncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 

n~' 13, de 1983-CN, dn Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei nQ 1.976, de 20 de dezembro de 
1982, que Hdispõe sobre a situação, perante a Previ
dência Social, da Construção residencial un_ifamiliar 
que indica, e dá outras providências". 

2• Reunião, realizada 
em 12 de abril de 1983 

Aos d9ze dias do mês de abril ~o ano dejUn novecen
tos e oitenta e trê.'j, às de~~'>.~ is hor_as_e trinta minutos, na 
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Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Gal vão Modesto, Claudio
nor Roriz, Almir Pinto, Jutahy Magalhães, Martins Fi
lho, Marcondes Gadelha, José Lins, Affonso CãmarB;o, 
Mário Maia e Deputados Edme Tavares, Geraldo Bu
lhões e Brabo de Carvalho, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~> 13, 
de 1983-CN, do Senhor Presidente da República subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~> 1.976, de 20 de dezembro de 1982, que 
.. dispõe sobre a situação, perante a Previdência Social, 
da Construção_ R~Sidencial Unifamiliar que indica, e dã 

--outras providências" . 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se

nhores Senadores Fábio Lucena, José Ignácio e Deputa
dos França Teixeira, Carlos Eloy, Adhemar Ghisi, Ade
mir Andrade, Renam Calheiros, Raimundo Asfora, Ene~ 
as Farias e Sebastião Ataide. 

Havendo número regimental, são abertos os traba
lhos, pelo Senhor PrL•sidente, Deputado Brabo de Carva
lho, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que, logo- após, é 
dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente comunica haver re
cebido Oficio da Liderança do Partido Democrático SO
cial, no Senado Federal, indicando os SenhOfes SemiôO
res Martins Filho e José Lins, para integrarem a Comis
sãO em substituição aos Senhores Senadores Moacyr 
Duarte e João Lúcio. 

Em seguida. o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Claudionor Roriz, que emite parecer 
favorável à Mensagem n~' !3, de 1983-CN, nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a trat.~r. encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, Iidà e aprovadâ, será assinada pelo 
Senhor Presidente e irá à publicação. 

~ ~coMISSÃO MISTA 

- Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
M~nsagem n~' 20, de 1983-CN, pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, to
talmente, O Projeto de Lei da Câmara n~"l44, de 1982 
(n~' 6.740, de 1982, na Casa de origem), que "acres
centa à Constituição bâsica da Universidade Federal 
do Ceará o Centro de Ciências Jurfdicas, 
assegurando-se a restauração da denominação de Fa
culdade de Direito". 

2• Reunião, realizada 
em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e_ três, às dezessete horas e quinze minutos, 
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Aderbal Jurema,Jo~_o 
Cal01on, Pedro Simon e Deputados Nosser Almeida e 
~ioga No mura, reúne-se a Comissão Mista do Congres
so Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório 
sobre a Mensa~m n~' 20, de 1.983-CN, pela qual o Se
nhor Presidente da República comunica haver 'tetadQ, 
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nQ 144, de 1982 
(n9 6.740, de 1982, na Casa de origem), que .. acrescenta à 
constituição básica da Universidade Federal do Ceará o 
Centro de Ciências Jurídicas, assegurando-se a restau
ração da denominação de Faculdade de Direito". 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Se
nhor Deputado Rosa Flores. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senador Pedro Simon, Presidente da ConiiS
são, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da 
leitu-ra da Ata da reunião anterior, que logo após é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, __ o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Deputado Nosser Almeida, que emite rela
tório à Mensagem n9 20, de 1983-CN. 
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Posto em discussão e v:otação, é o relatório aprovado 
por unanimidade, nos termos apresentados. 

Nada mais havendo a tratar, eneerra~se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissã.o e irâ à publicação. -

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 

mensagem nl' 21, de 1983--CN, pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica ha\'er vetado, to· 
talmente, o Projeto de Lei na Câmara n9 100, de 
1981, (n~' 918/79, na origem), que uacrescenta pan(. 
grafo ao art. 236 da COnsolidação das teiSdO Tfaba
lho- CLT, de 19 de maio de 1943". 

2• Reunião, realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, 
na Sala de reuniões, da COriiisSão dcb- Fina,nças, riÕ.Sena
do Federal, presentes os Senhores Senadores JoSé Fra
gelli, Eunice Michiles e Deputados Vicente Guabiroba e 
Olivir Gabardo, -reúne-se a ComissãO Mist~ do Congres
so Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório 
sobre a Mensagem n~' 21, de 1983-CN, pela qual o Se
nhor Presidente da República comunica haver vetado, 
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 100, de 1981, 
(n'i' 918/79, na origem), qu~. "acrescenta parágrafo ao 
art.-236 .da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, 
de li' de maio de 1943". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Benedito Canelas e Deputado Jorge 
Arbage. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalh9s 
pelo Senhor Presidente, Senhor Deputado Olivir Gabar
do, que nos termos regimentais, solicita a dispensa da 
Ata da I• reunião, que, logo após, ê dada como aprova
da. 

Dando prosseguimento à reunião, o Senhor Presidente 
concede a palavra à Rei~ tora Senadora Eunice Michiles~ 
que emite relatório à Mensagem nl' 21, de 1983-CN. 

Posto em discussão e_ votação, é o relatório aprovado 
por unanimidade, nos termos apresentados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irã. ij publicação, 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de .estudo e parecer sobre a Mensagem 

n~' 22, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da Re~ 
pública submetendo à deliberação do Congresso Na~ 
cional o texto do Decreto-lei n9 1.981, de 27 de de~ 
zembro de 1982, que "estabelece contenção de despe
sas orçamentárias Para o exercício de 1983, e dá ou~ 
tras providências". 

, 2'- Reunião, realizada em 7 de abril de 1983. 

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da COmiSSão 
de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores 
Senadores Josê Lins, Raimundo Parente, Passos Pôrto, 
Gaivão Modesto, Claudionor Roriz, Lourival Baptista, 
Jutahy Magalhães, José Fragelli, Pedro Simon e Deputa~ 
dos Inocêncio Oliveira, Jairo Magalhães e Brabo de Car
valho~ reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer' sobre a Mensagem n9 22, de 1983-(CN), do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.981, 
de 27 de dezembro de 1982, qu~. "estabelece contenção 
de despesas orçamentárias para o exercício de 1983, e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motiVo justificado, os Se
nhores Senadores Itamar Franco, Severo Gomes e De
putados Tapety Júnior, Aécio Cunha, Alcenl Guerra, 
Milton Figueiredo, Wilson Vaz, Aluízio Bezeria, Olivíi" 
Gabardo e Brandão Monteiro. 

!_)IÁRIO DO CON(l RESSO NACJÓNA( (Seção II) 

Havendo ·número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presídente, Senador Pedro Simon, que soli
cita; nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que, logo após, é dada como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver rece
bido Ofício da Liderança do Partido Democrático Social 
- PDS, no Senado Federal, indicando o Senhor Sena
dor Passos Pôrto para integrar a Comissão, em substi
tuição ao Senhor Senador João Lúcio. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comíssão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado 
Inocêncio Oliveira, que emite parecer favorável à -Men
sagem n<J 22, de 1983-(CN), nos termos do Projeto de De
creto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, João Hêlio Carvalho Rocha, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da ComissãO e irá á publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mensagem n'i' 27, de 1983~CN, pela qual o Senhor 
Presidente da República, comunica haver vetado, par~ 
cialmente o Projeto de Lei da Câmara n~' 143; (n~' 
5.545--B/81, na origem), que dispõe sobre o Instituto 
de Previdência dos Congressistas- IPC". 

2!- Reunião, realizad• em 7 de abril de 1983 

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta-e três, às dezesseis horas e trinta e cinco minu-

- tos, na Sala de reuniões, da Comissão de Finaiiças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Passos 
Pôrto, Josê Fragelli e Deputado Jorge Arbage, reúne-se 
a CÓmissão Mista do Congresso Nacional incumbida de 
examinar e_ emitir relatório sobre a Mensagem nl' 27, de 

-1983-CN, pela qual·o-Senhor Presidente da República, 
comunica haver vetado, parcialmente, o Projeto de Lei 
da Câmara nl' 143, (n~' 5.545-B/81, na origem), que "dis
põe sobre o Instituto de Previdência dos COngressistas 
-IPC". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-
--nhores Senador Moacyr Dalla e Deputado Paes de An

drade. 
- Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 

pelo Senhor Presidente, Senhor Senador José Fragelli, 
que nos termos regimentais, solicita a dispensa da Ata da 

-reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presi

dente· concede a palavra ao Relator Senhor Deputado 
Jorge Arbage, que emite relatório à Mensagem nl' 27, de 
1983-CN. 

Posto em discussão e votação, ê o relatório aprovado 
por unanimidade, nos termos apresentados. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

IncmD.bida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 

28, de 1983~CN, do Senhor Presidente da República 
sUbmetendo à deliberação do Co0gresso Nacional o 
texto do Decreto-lei nl' 1.985, de 28 de dezembro de 
1982, que '"Reajusta os valores de vencimentos e pro
ventos dos membros da Magistratura Federal, do Dis
trito Fedei-ãfe Territórios e do Tribunal de Contas da 
União, bem assim os das Pensões, e dá outras provi
dências". 

2• Reunião, realizada 
em 1 de abril de 1983 

Ao.s sete dias do mês de a.bril do ano de mil novecentos 
e oitenta e três, às dezessete horas e quinze minutos, na 
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Sala da C9missão de Economia, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senador~ Luiz Cavalcante, Jorge 
Kalume, Martins Filho, Lourival Baptista, Murilo Ba
daró, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, Fábio Lucena, 
Hélio Gueiros, José Fragelli, Pedro Simon e Deputados 
Gorgônio Neto e Darcy Passos, reúne-se a Comissão 
Mista incubida _de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 
28, de 1983-CN, do _Senhor Presidente da República sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n~ 1.985, de28 de dezembro de 1982, que 
"Reajusta os valores de vencimentos e proventos dos 
membros da Magistratura Federal, do Distrito Federal e 
Territórios e do Tribunal de Contas da União, bem as
sim os das Pensões, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Deputados Mário Assad, Theodorico Ferraço, 
Rita Furtado, Leónidas Rachid, Jorge Leite, Francisco 
Pinto, Renato Vianna, Cássio Gonçalves e Matheus 
Schmidt. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Fábio Lucena, que soli
cita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que, logo após, é dada como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que irá re
distribuir a matêria ao Senhor Deputado Gorgônio Neto 
para relatar, em virtude da ausência da Deputada Rita 
Furtado, anteriormente designada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Rel<:J.tor, Deputado Gorgônio Neto, que emite para
cer favoráv_el à Mensagem n\' 28, de 1983-CN, nos termos 
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con
clúsào, 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com Voto Vencido e em separado, dos Senhores Deputa
do Darcy Passos e Senador Hélio Gueiros, nos termos de 
Voto em Separado -da Senhora Deputada Mirthes Bevi
lacqu.lna_Cornissão qu_eexaminou o Decreto-lei n\' 1985. 

Nada mais havendo a tratar, çncerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauio Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pe1o 
Senhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem n~' 
31, de 1983-(CN), _do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 

--oteitO dÕ -Decreto-lei n~' 1.988, de 28 de dezembro de 
1982, que '"altera a legislação do Imposto sobre Pro~ 
dutos Industrializados''. 

2' Reunião, realizada 
em 7 de abril de 1983 

Aos sete dias do mês de abril do ano de mil novecentos 
e oitenta e _três, às dezesseis horas e trinta minutos, na 
Sala da Comíssão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, Gabriel 
Hermes, Jutahy Magalhães, Oda_cir Soares, Raimundo 
Parente, -Marcondes GadeJha, Lourival Baptista, Álvaro 
Dias, José Fragelli ~Deputados Maçao Tadano, Lúcio 
Alcântara e Josê LourençO, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 31, 
de 1983~(CN), do Senhor Presidente da República sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n~' L988, de 28 de dezembro de 1982, que 
"altera a legislação do Imposto sobre Produtos Indus
trializados". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Severo Gomes, José Ignácio e Deputa
dos Simão Sessim, Nagib Haickel, João Agripino, Ralph 
Biasi, Múcio Athaíde, Aloysio Teixeira, Euclides Scalco 
e Clcmir Ramos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Deputado Maçao Tadano, V ice-Presidente, 
no ex.ercfcio da Presidência, que solicita, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior, que, logo após, é dada como aprovada. 



1448 Terçacfeira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Em seguida, o Senhor PreSidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Odacir Soares, qi..te emite parecer favo
rável à Mensagem n9 Ú, de 1983~(CN), nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com voto vencido do Senhor S_ena_dor Álvaro Dias. 

Nada mais havendq a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO, MISTA 

Incumbida de estudo e parec::er sobre a Mensagem 
n'i' 34, de 1983- (CN}, do Senhor Presidente da ReR 
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'i' 1.991, de 29 de de
zembro de 1982, que Hdispõe sobre a incorporação de 
gratificação aos proventos de aposentadoria". 

2~ Reunião, realizada em 13 de abril de 1983 

Aos treze dias do mês de abri! do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Coffiis
sào de Economia, no Senado Fed_eral, presentes os Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Joã? 
Lobo, João Castelo, Odacir Soares, Carlos Alberto; Gui
lherme Palmeira, Mário Ma._ia e Deputados José Fernan
des, Lázaro Carvalho, Leur Lomanto, Ruben Figueiró, 
Jorge Uequed e Wagner Lago, reúne-se a C_omi~s_ãQ Mis
ta incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 
34, de 1983 - (CN),_ do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacioi1.al o tex
to do Decreto-lei n'i' _1.991, de 19 de d~mbro de 1982, 
que "dispõe sobre a incorporação- de gratificação aos 
proventos de aposentadoria". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Fábio Lucena, Enéas Faria, Alfredo 
Campos e Deputados Pedro Corrêa., José Machado, Ruy 
Lino, Renato Viana e Clemir Ramos. 

Havendo número regimental, são abe_rtos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Mário Maia, que solici
ta, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata _ 
da reunião anterior, que, logo após, é dada como apro
vada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator r Deputado Leu r Lomanto, que emíte parecer fa
vorável à Mensagem n~> 34, de 1983- (CN), nos termos 
do Projeto de D~creta Legislativo que ofer~ çoq~o con:. 
clusão. 

Posto em discussão e vof:lç_ão, é o parecer aprovado, 
votando, com restrições o Senhor Deputado Rubeo Fi
gueiró. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a MellSagem 
n~' 35, de 1983 - CN do Senhor Presidente da Re
pública submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n'i' 1.992, de 29 de de
zembro de 1982, que "Fixa o valor do soldo base de 
cálculo da remuneração dos Militares". 

2~ Reunião, realizada em 14 de abril de 1983 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezoito horas, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os _Se
nhores Senadores Vii'gílio Távora, Carlos Alberto, Mar
tins Filho, Jutahy Magalhães, Jorge Kalume, Gastão 
Müller, Mauro Borges, Alfredo Campos e Deputados 
Martins Maia, Maurício Campos, Nagib Kaickel, Geral-

do Fleming, Genésio de Barros, Mirthes Bevilacqua e 
Sêrgio Lomba, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 35, de 1983-CN 
do Senhor Presidente da R.epúb lica submeten~o à delibe~ 
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 
1.992, de 29 de dezembro de 1982, qui!. "Fixa o valor do 
soldO base de cálculo da remuneração dos Militares". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lomanto Júnior, Moacyt Dalla, Al
berto Silva e Deputados Hamilton Xavier, João Pagam~
la, Milton Reis e Cássio Gonçalves. 

Havendo número regimental, são abertos os traba
lhos, pelo Senhor Presidente, Deputado Geraldo Fie
ming, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é 
dada çomo apr_ovada. 

Em seguida; o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, S_enador Jorge Kalume, que emite parecer favo
rável à Mensagem n'i' 35, de 1983-CN, nos termos de Pro
jeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parec_er aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando e_u1 Mauro Lopes de Sá, Assistente da ComiSsão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presid_ente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Proposta de Emenda à COnstituição o\'> 3, de 1983, 
que "Da nova redação ao art. 15, § 3Q, alínea f, e ao 
art. 177, § 1Q da Constituição Federal'•. 

2• Reunião, realizada em 14 de abril de 1983 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de mÜ- no~e
centos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se
nhores Senadores João Calmon, Passos Pôrto, Claudio
nor Roriz. Gastão MUller, Álvaro Dias, José Fragelli e 
Deputado_s Adauto Pereira, Eraldo Tinoco, Gerson Pe
res., Ruy Côdo, Francisco Dias, Hermes Za0etti, Wall 
Ferraz e Wal_ter Casanova, reqne~se a Comissão Mista 
do Congresso Nacional, incumbida de ex.:aminar e emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n"' 3, 
de 1983, que "Dá nova redação ao art. 15, § 3'i',.alínea f, e 
ao art. 177, § J'i' da Constituição Federal'', 

Deix.:am de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, Eunic.e Michiles, 

_ Guilher~e Pal)"Oeira, Carlos Alberto, José lgnácio e De
putados SimãÕ Sessim, Josê C amargo e Carlos Sant'_An
na. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Wall Ferraz, que soli
cíta, nos _term.os regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que, logo após, é dada como apro
vada. 

Prosseguindo, o $enhor ~r~ido:!nte concede a palavra 
ao Relator, Senhor Senador João Calmon, que emite pa
recer favorável à Proposta de Emenda à Constituição nQ 
3, de 1983, na forma apresentada. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos San
tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irá à publicação. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
4~ Reunião. realizada em 28 de abril de 1983 

- Extraordinária -

Ãs dez horas do dia Vinte e oito de abril de rilif nove
centos e ·oitenta e três, na sala de reuniões da Comissão, 
Ala Senador Nilo Coelho, presentes os Srs. Senadores 
Severo Gomes, Presidente em exercício, Jorge Kalume, 
Affonso Camargo, Gabriel Hermes, José Lins, Lomanto 

Maio de 1983 

Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Benedito Ferreira, 
Luiz Cãvalcante e João Castelo, reúne-se a Comissão d_e 
Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado~ os Srs. 
Senadores Roberto Campos, Albano Franco e José Fra-
gelli. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente de~lara 
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da 
reuriião anterior, que é dada como aprovada. 

São apreciadas as seguintes matérias constantes d~ 
pauta:: 

Mensagem n"' 256/82- Do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Miriistro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 19.2.000.000,00. 

Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. 
Parixef: favorável, concluindo por apresentar um Pro~ 

jetO de_ Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 

-MenSagem n?253J82_:_ Do Sr. Presidente da Repúbli
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado do Piauí, a contratar operãçãO de 
crédito no valor Cr$ 36_. 722.513,00. 

Relator: Senador JoãQ Castelo. 
Parecer: favÕrável, concluindo por apresentar um Pro

jeto dç Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer_ do Relator. 
Mensagem n'i' 146/82 - Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de João Pinheiro (MG), a coritra
tar operação de crédito no valor de Cr$ 6.837.402,79. 

Relator: Senador João Castelo. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro

jeto de Resol~ção. 
Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 
Mensagem nQ 370/81- Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI), a contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 13.391.000,00. 

Relator: Senad_or João Castelo. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro

jeto de Resolução. 
Conclusão~_aprovação do_ parecer do Relat_or. 
Mensagem n"' 48/83- Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo l aprovaÇão do SenadQFederal, propos
_ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha (BA), a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 36.406.475,24. 

Relator: Sf:itador Lomanto Júnior. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro

jeto de Resolução_ 
Cônclusão: aprovação do parecer do Relator. 
Mensagem n9252f82- Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado da Bahia, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 747.290.796,00. 

Relator: Senador Lomanto Júnior. 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro

jeto de Resolução. 
Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 
Mensagem n'i' 50/83- Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a prefeitura municipal de Mundo Novo (MS), a contri
tar operação de crêdito no valor de Cr$ 108.118.851,47. 

Relãtor: S~ador José Fragelli. Com redistribuição ao 
Senador Lomanto Júnior_ 

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro
jeto de Resolução. 
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Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 
Mensagem n'~l4I/S2 -Do Sr. Presidente da Repúbli· 

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeítura Municipal de Ataléia_(MG), a contratar 
operação de créditO no valor de Cr$ 70.691.880,00. · 

Relator: Senador José Fragelli. Com redistribuição ao 
Senador Lomanto Júnior. 

Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro
jeto de Resolução. 

Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 
Mensagem n'~46/83- Do Sr. Presidente da Repúbli

ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, propos· 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado 
o Governo do Estado de Pernambuco, a_ contratar ope
ração de crédito no valor de Cr$ 84.206,720,00, 

Relator: Senador Luiz Cavalcante. 

DIÃRIOOOCONGRESSO NACiONAL(Seção II) __ 

entre si ajustados_ o presente COnvênio para a inclusãO, 
na editoração -e pUblicação de textos de ideólogos e par
lamentares brasileiros, de novos titulas complementares 
às obras: ·•Ação e Pensamento de República", "O Clero 
no Parlamento Brasileiro", volumes referentes ao Sena
do, "Bernardo P.ereira de Vasconcelos" e algum outro 
trabalho avulso eventualmente proposto e aceito pelas 
partes. 

Cláusula Primeira 

Os planos de trabalho para edição das obras ci_e que 
trata este Convênio serão orientados e_ coordenados em 
_sua execução por um grupo-executivo que terá a seguinte 
composição: 

I -Representante da FCRB, Diretor- aãs obrás; 
2- Representante do Gabinete do Presidente do Se

nado, Coordenador; 
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Pro- 3 -Diretor-Executivo do Centro Gráfico do Senado 

jeto de Resolução. _ ___ Federal. 
ConcluSão: aprovação do parecer do Relator. 
Projeto de Resolução n'>' 257/81 (MSF n'>' 211/81)

Do Sr. Presidente da República, submetendo à apro
vação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Arraias (GO); a corltratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 20.726.000,00. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante. 
Parecer: pela aprovação, nos termos do Projeto de Re

solução apresentado por esta Comissão. 
Conclusão: aprovação do parecer do Relator. 
São adiadas, em virtude da ausência do Relator, as se

guintes matérias: MSF n'~ 150/82, M:SF n'~l43f82eMSF 
"' 145/82. 

A seguir, o Sr. Senador Affonso Camargo solicita a 
palavra para manifestar a sua opinião sobre o procedi_
mento de leitura de pareceres de relatores ausentes. 
Acredita S. Ex' que essa prátíCa, -se-COD.tinu"ã"da, levará a 
um esvaziamento da Comissão, já que o relator designa
do pela Presidência não se sentirá obrigado a compare
cer ã reunião, para defender o pareCer dador Continuan
do, S. Ex' reafirma ser a Comissão de Economia um dos 
órgãos técnicos dos mais importantes da Casa, estando 
constantemente sob a vigilância da opinião pública. 

O Sr. Senador Gabriel Hermes, na oportunidade, tam
bém faz uso da palavra para, em prin~fpio, concordar 
com a manifestação do Sr. Senador Affonso Camargo, 
mas fazendo uma ressalva. Segundo S. Ex• os pareceres 
lidos por outros Srs_. Senadores são feitos a pedido e-com 
a devida autorização dos relatores, que algumas vezes 
não podem comparecer à reunião da Comissão, por mo-

• tivo de força maior. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião2_)a

vrando eu, Francisco Guílherme ·Thees Ribeiro, Assis
tente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

Convênio que entre si fazem o 
Senado Federal e a Fundação Casa 
de Rui Barbosa para, em regime de 
co-ediçào, ampliarem a série das 
obras intituladas "A ção e Pensamen
to da República", "O Clero no Par
lamento Brasileiro", volumes refe
rentes ao Senado, "Bernardo Pereira 
de Vasconcelos" e algum outro tra
balho avulso eventualmente proposto. 

O Senado Federal, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Senador Nilo Coelho, de um lado, e, de ou
tro lado, a Fundação Casa de Rui Barbosa, doravante 
denominada FCRB, neste ato representada pelo seu Pre
sidente, Dr. Américo Lourenço Jacobina Lacombe, têm 

OáusuJa SegUnda 

A FCRB se compromete a elaborar ou concluir a ela
boração dos originais e proceder a todos os entendimen
tos relacionados com a editoração dos textos pesquisa
dos no Senado federal ou em outras fontes. 

Cláusula Terceira 

As partes convenentes acordam serem os seguintes os 
tftulos a serem incluídos nas coleções referidas e abaixo 
espeCificadas: --

"Ãção e Pensamento da República" 
Idéias Políticas de Pandiâ Calógeras 
Idéias Politicas de Antonio Carlos Ribeiro de Andra

da 
Idéias Políticas de Joaquim Francisco de Assis Brasil 

"O Clero. no Parlamento Brasileiro" 

Dois volumes referentes à atuação do clero no Senado 
da República. 

"Bernardo Pereira de Vasconcelos" 

,-- ___ Le Brésil em 1884, de Luis Couty 
Parágrafo Único. As tarefas necessárias à publi

cação das obras especificadas nesta cláusula incluem, 
além de outras qu_e vierem a ser estabelecidas no interes
se das partes, as seguintes: a) leitura e seleção dos textos 
de discursos e _documentos referentes aos títulos selecio
nados; b) transcrição_ ou cópia em linguagem corrente, 
obedecidas as normas ortográficas vigentes; c) a orde
nação temática e cronológica dos te.'i.tos selecionados e a 
elaboração dos respectivos índices. 

Clá~sula Quarta 

A composição, impressão e revisão das obras ficarão a 
cargo do Centro Grãfico do Senado Federal, enquanto a 

- FCRB se compromete a localizar os textos, selecioná-Jos 
erlar-lhes a complementação e o tratamento necessãrio-à 
edição em forma de livro. 

Oáusula Quinta 

Das coleções intituladas, respectivamente, "Ação e 
Pensamento da República", "O ClerO no Parlamento 
Brasileiro", parte do Senado, constarão, obrigatoria
mente, os nomes dos co-editores Senado Federai e MEC 
- Fundação Casa de Rui Barbosa, com a relação de cré
...ittos referentes à responsabilidade administrativa das 
duas Casas e da responsabilidade técnica e intelectual da 
obra, devendo _o mesmo tratamento ser dado à sérfe 
"Bernardo Pereira de Vasconcelos". 
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Cláusula Sexht 

O Senado Federal transferirá à FCRB a importância 
de Cr$ 4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cin
quenta mil cruzeiros) para custeio das despesas de pes
quisa, coleta, sistematização, preparação de textos, revi
sãO e-acompanhamento da publicação do material de 
_que trata este convênio, conforme plano de aplicação em 
anexo, correndo por conta da FCRB todas as despesdas 
dai decorrentes, d~vendo a impressão ser feita pelo Cen
tro Gráfico do Senado Federal. 

Cláusula Sétima 

Quecursos de que trata a Cláusula Sétima foram em
penhados conforme especificação abaixo: Nota de Em
penho n9 01.492, de 29-4-83, Elemenlo de Despesa 
3.1.3.2.- 32.00, Despesas com Estudos e Pesquisas pri
vativas da Representação do Senado Federal. 

CJáusula Oitava 

A importância referida na Cláusula Sexta será repas
sada à FCRB em duas parcelas, obedecendo o seguinte 
cronograma de desembolso: 

I) uma parcela .de. CrS 2.316.000,00 (dois milhões, 
trezentos e dezesseis mil cruzeiros) no prato de atê- 30 
(trinta) dias após a assinatura do presente Convênio pe
las partes convenentes; 

2) outra parcela de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
cruzeiros) logo após a entrega ao Senado Federal dos 
originais referentes a quatro dos titulos constantes da 
Cláusula Terceira; 

3) a liberação da reserva técnica, no valor de Cr$ 
334.000,00 (trezentos e trinta e quatro mil cruzeiros), de
penderá de prévia justificativa. 

dáusula Nona 

O Gabinete do Presidente do Senado Federal, por in
termédio do Cool-denador do Programa indicado pelo 
Presidente, acompanhará e coordenará os trabalhos refe
ridos neste Convênio. 

Cláusula Décima 

O Presente Convênio poderá ser rescindido mediante 
comunicação prévia de 30 (trinta)· dias, independente
mente de interpelação judicial ou extrajudicial, no caso 
de infração comprovada de qualquer de suas cláusulas. 

Cláusula Décima-Primeira 

A FCRB fará a última revisão, dando o "imprima-se" 
_ ~~_que se refer~ _a_ todos os títulos das obras. 

Cláusultt Dédma...Segunda 

O Senado Federal compromete-se a repassar os recur
sos conveniados, na forma prevista na Cláusula Oitava, e 
facilitar aos pesquisadores o acesso à documentação par
lamentar do Senado Federal e, se necessârio, mediante 
prévio entendimento, da Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Ressalvado o caso de rescisão a 
que se refere a CJâusula Décima, o convênio terá va!ida
de até a publicação da obra e, consequentemente, o rece~ 
bimento pelo Senado Federal dos volumes que lhe per~ 
tencem, podendo ser alterado no todo ou em parte me
diante termo aditivo. 

Cláusula Décima~ Terceira 

Os casos omissos serão resolvidos mediante troca de 
correspondência entre as partes, desde que não sejam al
terados os objetivos deste Convênio. 
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Cláusula Décima-Quarta 

Fica eleito o foro de Brasflia para dirimir quaisq-u-er 
dúvidas que porventura se originarem na execução do 
presente Convênio. 

E por estarem de acordo, lavra--se o presente instru
mento em quatro vias de igual teor, para um só efeito, o 
qual, depois de lido e aprovado, vai assinado pelas partes 
convenentes e pelas tel;temunhas abaixo indicadas. 

Brasília, de 1983. -Senador Nilo Coelho, 
Presidente- Américo Lourenço Jacobina Lacombe, Pre· 
sidente da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

Testemunhas: Leonardo Leite Neto -Antonio Correii 
Pacheco. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Plano de aplicação de recursos destinados a termo de 
Convênio entre o Senado Federa{ e a Fundação Casa de 

Rui Barbosa - Exercício de 1983 

Introdução de Idêias Políticas de 
Pandiá Calógeras, Antonio Carlos Ri
beiro de Andrade e Joaquim Francisco 

CrS 

de Assis Brasil ...............•..•. 600.000,00 
Elaboração dos Indices dos títulos 
acima ..... , .... _ ........ ___. ........ 120.noo,oo 
Introdução ao "Clero no Parlamento 
Brasileiro" ........... --· .-.-·-·-·-·-·-------.-200..000,00. 
Elaboração dos fndices referentes ao 
título aclffiã.-, .................... -:4ú.OOO,ob 
Tradu_çào do livro "Le Brêsil en \889", 
Louis Couty, ....... -... ··-··~· ...•• 240~000~00 

Maio de 1983 

Introdução do livro acima , , . , ...... 200.000,00 
Elaboração dos índices do livro acima 40,000,00 
Remuneração de um redator, 
especializado em copydesck, durante 
dez meses ........ , ..•.....•...... 1.000.000,00 
Remuneração de uma Secretária ou 
Auxiliar de Pesquisa durante dez mesesSOO.OOO,OO 
Serviços diversos de cópias 
datilografia ... , ................ , , . 380.000,00 
Subtotal .... ., .. , ...... , . , ....... 3.32Ó.ÜOO,ÓO 
Comissão de 30% como retribuição de 

---encargos da Casa Rui Barbosa ..... 996.000,00 
TOTAL ...................... .4.316.000,00 

Reserva Têcnica para a inclusão de 
outros trabalhos ou correção de custos334.000,00 

TOTAL-GER.AL ............... 4.6Sp.OOO,OO 



República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 043 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

1- ATA DA 53• SESSÃO, EM 
4 DE MAIO DE 1983 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mens~gens do Senhor 
Presidente da República 

- N• 85(83 (n• 149(83, na ori
gem), restituindo autógrafos de 
projeto de lei sancionado. 

SUMÁRIO 
I :2.2 - Pareceres 

-Referentes às seguintes ma
térias: 

-Projeto _de_ Lei do Senado n9 
118/81; Projeto de Lei da Câmara 
n~' 103/81; Projetas de Lei do Sena
do n"'s 52/82 - Complementar e 
120/82 - Complemerltar; Mensa
gens n•s 149, 242 e246/82; e 49(83. 

1.2.3- Leitura de pmjetos 

- Projeto de Lei do Senad() nQ 
- N9s 86 a 89/83 (n9s 150 a _70/83, de autoria do Sr-. Senador 

153/83, na origem), de agradeci- Nelson Carneiro, que estabelece 
menta de comunicação critério e limite pãra os reajustes 

d-;;s preços de ingressos de jogos de 
futeboL 

-Projeto de Resolução n_9 

3-1 j83, de autoria do Sr. Senador 
Passos Pôrto e outros, que altera o 
arL 392, caput, e seu§ 31', do Regu
lamento Administrativo do Senado 
Federal. 

:---Projeto de Resolução nl' 
32/83, de aut_oria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que dá nova re
dação ao art. 113 do Regimento ln
terno do Senado Federal, referente 
às atribuições da Comissão de Se
gurança Nacional. 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente do_Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.969, de 2S de 
novembro de 1982, que '"altera a estrutura salarial da 
classe de Professor Titular da carreira do magistério 
superior das instituições federais autárquicas, dispõe 
sobre a incorporação da Gratificação de Dedicação 
Exclusiva, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decre.to-lei n9 
1.969, de 25 de novembro de 1982, que "altera a estruru
ra salarial da classe de Professor Titular da carreira do 
maglstério superior das instituições federais autárquicas, 
dispõe sobre a incorporação da Gratificação de Dedi
cação Exclusiva, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. --Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Nile Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 18 DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.970, de 29 de 
novembro de 1982, que "elimina as frações de Cruzei
ro nas operações de natureza orçamentária, financei
ra e contãbil". 

Artigo único. B aprovado o texto do Decreto-lei n'? 
1.970, de 29 de novembro de 1982, que "elimina as 
frações de Cruzeiro nas operações de natureza orçamen
tária, financeira e contábil". 

Senado federal, 4 de maio de 1983. -Nilo Coelho. 
;Presidente. 
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1.2.4- Requerimento 

- N~> 644/83, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, solicitan
do informações ao Poder Executi
vo, relativas ao Projeto de Lei do 
Senado n~> 84/82. Deferido. 

1.2.5- Comunicacão da Presi
dência 

-Recebimento das Mensagens 
n•s 81 a 84/83 (nos 145, a 148/83, 
na origem), para que os Governos 
dos Estados da Bahia, de Mato 
Grosso, do Piauí e a Prefeitura 
Municipat de Campo Alegre-Se, 
sejam autorizados a realizar ope
rações de crêdito, para os fins que 
especificam. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

-SENADOR ALO YSIO CHA
VES, como Líder - Remessa ao 
Congresso Nacional, pelo Senhor 
Presidente da República, de proje
to de lei dispondo sobre o desen
volvimento urbano. 

-SENADOR HELV!DIO 
NUNES- Fa.l~iro_~nto do Sr. An
tônio Manoel Gayoso Castelo 
Branco. 

-SENADOR DINARTE 
MARJZ- Sugestões de S. Ex.', 
apresentadas ao Ministro Mário 
Andreazza, objetivando minimizar 
os problemas decorrentes da estia
gem nordestina. 

-SENADOR HUMBERTO 
LUCENA- como Líder - Si
tuação do Nordeste, particular
mente de sua região semi-árida, 
face a estiagem prolongada. 

1.2.7- Comunicação da Presi
dência 

-Convocação de sessão ex
traordinária_ a rea1izar-s~ hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.2.8- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'~ 

71/83, de autoria do Sr. Senador 
Ãlvaro Dias, que dispõe sobre a 
efetiva integração da assistência 
técnica no sistema de crédito rural, 
e dá outras_ providências. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
72/8_3, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que introduz 
alteração na Lei n~' 6.708, de 30 de 
outubro de 1979. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
73/83, de autoria do Sr. Senador 
Mário Maia, que cria o fundo 
seguro-desemprego e dá outras 
providências. 
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- Projeto de Lei do Senado n~' 

74/83, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Badaró, que revoga o art. 
59 e seu párágrafo único da Lei n' 
6.708, de 30 de outubro de 1979, 
que "dispõe sobre a correção auto
mática dos salários, modifica a 
política salarial e dá outras provi
dências". 

1.2.9 ..... Requerimento 

- N9 645 f83, de desirquiva
mento de proposição que mencio
na. 

1.3 -O R!) EM DO DJA~ 

-Projeto de Resolução n~' 

142/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Juliana (MG) a 
elevar em Cr$ 33.873.840,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimentos n9 610; 614 a 
621, de 1983, de desarquivamento 
~as proposições que mencionam. 
Votações adiadas por falta de quo~ 
rum. 

-Projeto de Resolução n~' 

103/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Serrana (MG) 
a elevar em Cr$ 42.342.300,00, o 
montarrte de sua dívida consolida
da. Disc_u_ssãQ encerrada, ficando a 
Votação adiada por falta de quo
rum. 

- Projeto de Resol1.1ção n"' 
104/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carrancas (MG) a 
elevar em Cr$ 31.756L725,00, o 
montante de sua divida consolida
da. Discussão encerrada. ficando a 
votação adiada por falta de quo· 
rum. 

-..:.Projeto de .Res_olução n9 
105/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Pedro dos Ferros 
(MG), a elevar em Cr$ 
84.684.600,00, o montante de sua 
dívida c_QO.Solid3da. Discussão en~ 
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~_ 

125/81~- que ãutOriza a Prefeitura 
Municipal de Lagoa da Prata 
(MG), a elevar em_ Cr$ 
148.198.050,00, o montante de sua 
dívida cons_olidada. Discussão en~ 
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Kesolução n9 
134/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo do Meio 
(MG), a elevar em Cr$ 
76._5_29.600,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta d.e quornm. 

-Projeto de Resolução n~' 

135/81, que autofiza a Prefeitura 
Municipal de lbiraci (MG)--_a_eleV_ar 

em Cr$ 76.529.600,00, o montante 
de su'!_ dívida consolidada_. Discus-
são encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Resolução n~' 

137/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cristina (MG), a ele
varem CrS 31.756.725,0Ó, 'o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a vo
tação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de _Resolução nl' 
145/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carlos Chagas (MG), 
a elevar em Cr$ 116.123.000,00, o 
montante 1 de sua dívida consolida
" da. Discussão encerrada-, ficando a 
votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n~' 

150/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rubim (MG), a ele
var em Cr$ 77.542.500,00, o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Discussão encerrada, ficando a vo
tação adiada por falta de quornm. 

-Projeto de Rçsolução n9 
151/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carmo do Rio Claro 
(MG) a elevar em --Cr$ 
76.529.600,00, o mÕntante de sua 
dívida consolidada. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 
163/81, que autoriza a Prefeiturã 
Municipal de Itambacuri (MG), a 
elevar em Cr$ 92.175.300,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quo- · 
rum. 

-Projeto de Resolução n9 

165/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Campo do Meio 
(MG), a elevar em Cr$ 
40.000.000,00,- o montante de sua 
dívida consolidada. Discussão en~ 
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quotum. 

--Projeto -de Resolução n9 
23/83, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em CrS 772.716.109,00; o montante 
de sua dívida consolidada. Discus
são encerrada, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 
24/83, que autoriza o Governo do 
Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 700.683.136,08, o montante de 
sua dívida con_solidada. Discussão 
adiada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

--:-Projeto de Resolução n_9 

26/83~- que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a elevar 
em Cr$ 746.739.468,36; o mOnlánte 
de sua dívida consolidada .. Discos~ 
São encerrada, ficando a Votação 
a·ôiada por falta de quorum 

Maio de 1983 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, § 1 Q da Constituição, e eu, Nilo Coe-
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 19, DE 1983 

Aprova o texto do D~reto-lei n~' 1.971, de 30 de 
novembro de 1982, que "estabelece limite de remune
ração mensal para os servidores, empregados e diri
gentes da Administração Pública Direta e Autárquica 
da União e das respectivas entidades estatais, bem 
como para os do D~strito Federal e dos Territórios, e 
dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~' 
1.971,-de 30 de novembro de 1982, que "estabelece limite 
de remuneração mensal para os servidores, empregados 
e dirigentes da Administração Pública Direta e Autár
quica da União e das respectivas entidades estatais, bem 
como para os do Distrito Federal e dos Territórios, e dá 
outras providências". 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. - Nilo C~elho, 
Presidente. _ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ {9, da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1983 

Aprova o texto do D~creto-lei p9 1.972, de 30 de 
novembro de 1982, que "prorroga os prazos estabele
cidos no Decreto-lei n~' 1.966, de 1"' de novembro de 
1982, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 
1.972, de 30 de novembro de 1982, que .. pi-arroga os pra
zos estabelecidos no Decreto-lei nQ 1.966, de I~' de no
vembro de 1982, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

SENADO FEDERAL 

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

RESOLUÇÃO N• 152, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Sio Paulo a ele-
var em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e 
três milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. i"' É o Governo do Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 2~' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$ 
493.000.000,00 (quatrocentos e noventa e três milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor 
junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - F AS, destinado à implantação de 2 (dois) 
hospitais-gerais com !50 (cento e cinqUenta) leitos cada, 
naquela capital, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. _ 
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1.4-DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR GABRIEL HER· 
MES - Esclarecimentos sobre a 
constnição das Usinas Hidrelétri
cas de Balbina e Manaus, c:m aten
dimento ao solicitado em aparte 
dado a recente pronunciamento de 
S. Ex• pelo Senador Fãbio Lucena. 

SENADOR ITAMAR FRANCO 
-Considerações -Sobre o endivida
mento externo do Pais. 

SENADOR MÁRiO MMA :..:_ 
Conside-rações sabre o Projeto de 
Lei do Senado n9 73, de 1983, de 
autoria de S. Ex.•, lido no Expe
diente da presente sessão. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - II Festival para o Homem 
do III Milênío, recentemente reali
zado em Brasllia. 

SENADOR GASTÃ-O 
MDLLER ---Dia das Camuni
caçõ~s. 

SENADOR LOURJVAL BAP
TISTA - Apelo à Senhora Léa 
Leal, Presidente da Legião Brasilei
ra de Assistência, no sentido de 
proporcionar o apoio necesSário às 
atividades sociais desenvolvidas 
pelo Núcleo de Trabalho Comuni
tário de Sergipe -- NU1'RAC. 

SENADOR ÁLVARO DIAS-
4{)9 aniversário dã Õutorga da Con

, so[id.ação das Leis do Trabalho. 

1.5 -DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 54 SESSÃO, EM 
4 DE MAIO DE 1983 

2.1 -ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Pareceres 

- Referente~ às lj:~uintes ma-
té:rias: -

- Projetas de Resolução nlls "94, 
109, 144,146, 128, 131, 132, 136 e 
138/81; e 74/82 (redaçõesfinais), _ 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Fi
nanças sobre a Mensagem nll 
70/83 1 pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deli
beração do Senado a escolha do Se-
nhor Alberto Hoffmanll, para exer
cer o cargç de Ministro do Tribu
nal de Contas da União, na Vaga 
decorrente da aposentadoria do 
Ministro Henrique de La Roque 
Almeida. Apreciado elll sessão, se-_ 
creta. 

-Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça sobre a 
Mensagem nll 73(83, pela qual o 
Senhor Presidente da ~epública 

submete à deliberação do Senado 
Federal a escolha do Doutor Antô
nio Lamarca, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, em vaga destinada a 
Magistrado dá. Justiça do Traba
lho, decorrente da aposentadoria 

do Ministro Thélio da Costa Mon
teiro. Apreciado em sessão secreta. 

-Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores sobre a Mensa
gem nll 76/83, pela qual o Senhor 
Presidente da Repóblica submete à 
deliberação do Senado a escolha do 
Senhor Affonso Celso de Ouro-

- Preto, Ministro de Segunda-Classe, 
da Carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guiné
Bissau. Apreciado em sessão secre
ta. 

2.4- DESIGNACÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRúXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 -DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Senador Gabriel Her
mes, proferido na. sessão de 2-5-83. 

-Dr. Sr. Senadpr Henrique 
Santíllo, proferido na sessão de 2-
5-83. 

4- SECRETARIA-GERAL 
DA MESA 

- Resenha das matérias aprecia
das de 111 a 30-4~83. 

5-ATA DE COMISSÃO 

6-MESA DIRETORA 

7- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

:_' - . o ·,_c. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, iõciso VI, da ConStiuição, e eu, Nilo COelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

na iieceSSâiliis~ ~naquele Município, obedecidas as con~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

RESOLUÇÃO N• 153, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Luz, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em CrS 92.175.300,00 (noven
ta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezen~ 
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. h• É a Prefeitura Municipal de Ll.IZ, _Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 2>;> da ReSolução n>;> 93, 
de 11 de o1.1tubro de 1976, do Senado Feder.(l.l, autorizada 
a elevar o montante de sua dívída consolidada em CrS 
92.175.300,00 (noventa e dois milhões, cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros), correspondentes" a 
105.000 UPCs, considerado o valor nomin.(l.l da UPC de 
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta 
e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de que possa 
contratar emprêstimo no valor global acima menciona
do. junto à Caixa EconómiCa do Estado_ de Minas Ge~ 
rais, esta na qualidade de agente financeiro _do Banco 
Nacional de Habitação - BNH, destinados à cons-
trução de 300 (trezentas) unidades .habitacionais de_ inte
resse social e execução das obras de infra-estrutura urba-

Art 211 Esta Resolução entra eiD vigor na data de sua 
publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. -Nilo Cú!ho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constiuição, e. eu, Nilo Coelho, 

-Presidente, promulgo a seguinte 

~-~ '· RliSOLUÇÃO N• 154, DE 1983 

Autori.za a ~releitura Municipal de ltaueira, Esta
do do Piauí, a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e deze
nove ~n cruzeiros) •. 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de ltaueira, Estado 
do Piauí, nos termos do art. 2~> da Resolução nll 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de_ CrS 
3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cru-

zeiros) junto à Caixa Económica Federal, mediante a uti
lh:ação de __ recursos do Fundo deAp'?ío ao Desenvolvi
mento Social- FAS, d_estinada à consturção e equipa
mento de escolas rurais, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sendo Federal, 3 de maio de 1983.- Nilo Coelho, Pre-
sidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, no.s termos 
do art. 42, incisO VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 155, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Es
tado de São Paulo, a elevar em 503.460.012,06 (qui
nhentos e três milhões, quatrocePtos e sessenta mil, 
doze cruzeiros e seis centavos) o ntontante de sua divi
da consolidada. 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução n11 
93, de I 1 de outubro de 1976, do Sen:.tdo Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 503.460.012,06 (quinhentos e três milhões, quatro
centos e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos), cor
respondentes a 299.119,51 ORTNs, considerado o valor 
nominal da ORTN de CrS 1.683,14 (llm mil, seiscentos e 
oitanta e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em 
abril/82, a fim de que possa contratar uma operação de 
crédito de igual valor junto à Caixa- Éconôffiica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- F AS, destinada à reforma de 
escolas municipais de 111 grau e de educação iníantil, na
quele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

-Senado Federal, 3 de n1aio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado _fedral aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo COelho, 
Presidente, promulgo a seguite 

RESOLUÇÃO N• 156, DE 1983 

AutoriZa-a- PrereitUrã-Municipal de Uberlância, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
495.756.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mi
lhões, setecentos e cinqüenta e seis mil cnueiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. 1' E a Prefeitura Municipal de Uberlândia. Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. ,211 d<l ResoM 
lução n"' 93, de ll de outubro de I 976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lid.3.da em CrS 495.756.000.00 (quatrocentos e noventa e 
cinco milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil cruzei
ros). correspondentes a 400.000 UPCsj considerado ova
lor nominal da UPC de CrS: 1.239,39 (um mil, duzentos e 
trinta e nove cruzeiros e trinta e nové centavos), vige"nie 
em outubro/81, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor junto à Caixa Económica do Estado 
de Minas Gerais, està na qualid-ade de agente Financeiro 
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do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à 
aplicação no ProjetO ·cuRA, naquele Município, obede
cidas as condições admitida:; pelo Banco Central no res-
pectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - NÚo Coelho, 
Presidente. -- -~ -O 

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

RESOLUÇÃO N• 157, DE 1933 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio José dos 
Campos, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
1.097.338.207,68 (um bilhilo, noventa e sete milhões, 
trezentos e trinta e oito mil, duzentos e sete cruzeiros 
e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 19 b a Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos,-Es.tado de São Paulo, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em CrS 1.097.338.207,68 (um bilhão, novenR 
ta e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil, duzentos e 
sete cruzeiros e sessenta e oito centavos), co_rrespondenR 
tesa 1.814.112 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oiR 
tenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que 
possa contratar empréstimos. no valor global acima menR 
cionado, junto à Caixa Econômica -do Estado __ de São 
Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados ao fiR 
nanciamento de lotes urbanizados, Programa PROFI
LURB; da construção, conclusão, ampliação ou melhoR 
ria de habitações de interesse social, Programa FICAM; 
urbanização de conjuntos habitacionais e finanCiamento 
de equipamentos comunitários, Programa FINCfFI
NEC, naquela cidade, obedecidas as condições admitiR 
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Es~ Resoluçãó entra em vigor na data de 
sua publicação. -~ 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RES04UÇÃO N• 158, DE 1933 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo a elevar em CrS 12.000.000,00 
(doze milhões de cruzeiros) o montante d~ sua dívida 
consolidada. 

Art. _19 t;: a Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo~ autorizada a elevar, -temporaria
mente, o parâmetro fixado pelo inciso 111 do art. 2'il da 
Resolução n'il62, de 28 de outubro de 1975, alt:erada pela 
de n"' 93. de 11 deoutubro_de 1976> ambasdo_~ellãdO Fe
deral, a fim de que possa realizar uma operação d~_~r~di
to no valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze mHhões de cruzei
ros) junto à Cai""_a Econôrnica do Estado de São lau~o 
S.A., destinada à_canalização do córrego Ribeirãozi~!lo 
e obras complementares, naquele Município, obedecidas . 
as condições admit_idas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado _Federal, 3 de maio de 1983. - Ni/Q Cpelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tci'moS 
do art. 42.,jnci§..Q_ VI,_ da Cqt!_@tu!çãº-'_ C?~. Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

---RESOLUÇÃO N• 159 DE 1933 

Autoriza a Prefeitura Municipal de V alinhos, Es
tado de São Paulo, a elevar em Cr$ 36.495:800,00 
(trina e seis milhÕes, quatrocentos e noventa e cinco 
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Muiücipal de V alinhos, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 29 da ResOlução -n<? 

93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 36.495.800,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e 
noventa e cinc_o- mil e oitocentos cruzeiros), correspon
dentes a _55..()()() UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de CrS 663,56 (seicentos e sessenta e três cruzeiros e 
cinqiie~~a e seis centavos), vigente em outubro/80, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de- agente financelro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de 
infra-estrutura no Conj_u_oto Habitacional «Jardirn do 
Lago", da Companhia Habitacional Popular Bandeiran
te, naquele Município, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivõ processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Façõ saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, C eu-; Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 160, DE 1933 

A~toriza a Prefeitura Municipal de Votorantim, 
Estad() de São Paulo, a elevar eril CrS 57.964.717~0 
(cinqUenta e sete milbões, novecentos e sessenta e 
quatro mil, setecentos e dezessete cru~iros e trinta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Voto_rantim, Es-
. ta do de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n'~' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
CrS 57.964.717,30 (cinqUenta e sete milhões, novecentos 
e sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete cruzeiros e 

- trinta centavos), correspondentes a 78.489,8 UPCs, con
siderado o valor nominal da UPC de Cd 738,50 (sete
centos e trinta e oito ct:uzeiros e cinqUenta ceritavos), vi
gente em janeiro/81, a fim de que possa contratar um 
effipréstimo de igual valor -jUnto ão "Banco -do Estado çie 
São Paulo S.A., este_ na qUalidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à 
execução de obras de infra-estrutura no conjunto habita
cional "Votorantim 1", naquele Município; obedecidas 
as COridições admitidils pelo Banco Central do Brasil no 
respeCtivo prOCesSo. 

Maiode\983 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado. Federal, 3 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Fàço saber que o Senado Federal, aprovou, nos ter
mos do art_ 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo 
Coelho, Presidente, promulgo a Seguinte 

RESOLUÇÃO N• 161, DE 1933 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Salto, Estado 
de São Paulo. a contratar operaçio de crédito nova
lor de Cr$ 54.989.380,82 (cinqiienta e quatro milhÕes, 
novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta 
cruzeiros e oitenta e dois centavos). 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de 
São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
11 de outuQro de 1976, do Senado Federal. autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CrS. 
54.989.380,82 (cinqUenta e quatro milhões, novecentos e 
oitenta e nove mil, trezentos e oitenta cruzeiros e oitenta 
e dois centªvos), correspondentes a 52.594,23917 UPCs, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 1.045,54 
(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqUenta e quatro 
centavos), vigente em julhof81,junto ao Banco do Esta
do de São Paulo S,A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina
da à execução de obras de infra-estrutura_nos conjuntos 
habitacionais Nossa Senhora do Monte Serrat, Jardim 
Donalísio e São Judas Tadeu. naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. -2.,; Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e=eii, Nilo CoC:lho, 
Presidente; promulgo a- segU.irlte 

RESOLUÇÃO N' 162, DE 1933 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 551.515.500,00 (quinhentos e cinqUenta e um 
milhões? quinhentos e quinze -mil e quinhentos cruzei· 
ros} o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 e o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 29 da Rcs.olução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizad.o a elevar em CrS 
551.515.500,00 (quinhentos e cinqUenta e um milhões, 
Quinhentos e quinze mil e quinhentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa conR 
tratar empréstimos no valor global acima mencionado, 
junto à Cai_xa Econômica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundq de Apoio ao Desenvolvimento so: 
cial- FAS, destinados à construção de 50 (cinQUenta) 
postos de saúde; 11.499 (onze mil, quatrocentos e noven
ta ~nove) fossas secas; 57 (cinqüenta e sete)" sistemas de 
abastecimento d'água; 1 (um) posto de triagem;--am
pliação, reforma e equipamento do prédio na cidade de 

.menores Humberto Mendes, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta-Resolução entra em vigor na data de 
sua publicado. ' . 

Se.nado_Eederal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coellw. 
Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, indso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulg~ a seguinte 

RESOLUÇÃO No 163, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado da Parallia a elevar 
em CrS 749.781.000,00 (setecentos e quarenta e nove 
milhões, setecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sna divida consolidada. 

Art. l'>' f: o Governo do Estado da Pàraíba, nos ter· 
mos do art. 2'>' da Resolução n~' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em C,rS 
749.78I.OOO,OO.(setecentos e quarenta e no~e milhões, se
tecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consoJidada, a fim de que possa contratar emprê:s
timos no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinados à ampliação da rede esta Qual de ensino de I rt e 
2rt graus., e à implantação do programa de melhoria dos 
serviços de saúde e expansão da rede de atendimento do 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2rt Esta Resolução entra em vigor na. data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No 164, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 1.172.118.000,00 (um biihã~, cento e setenta 
e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o moo~ 
tante de sua dívida consolidada. 

Art. 1rt t: o Governo do EstadÕ -de Alagoas, nos ter
mos do art. 29 da Resolução nrt 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS 
J.172.118.000,00 (um bilhãÔ, cento e setenta e dois mi
lhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprês· 
timos no valor global acima mencionado, junto à Ca'ixa 
Económica Federal, mediante a"utilização de recurs'os do 
Fundo de Apoio ao· Desenvolvimento Social - FAS, 
destinados à implantação de sistema de abastecimento 
d'água em 5 (cinco) comunidades de pequeno porte, e de 
projetas para melhoria do sistema penitenciário, naqude 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo:. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 3 de maio de 1983. --Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe-
lho, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 165, DE 1983 

Suspende a execução da ,Lei n'i' 239, de 26 de se
tembro de 1978, do Murlidpio de Queiroz, no Estado 
de São Paulo. 

Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade, 
.nos termos da decisão definit~ do Supremo Tribunjtl 
Federal, pwferiàa em i3 de maio de 1982, nos autos do 
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Recurso Estraordinário n'i' 96.847-4, do Estado de São 
Pau.lo, cujo acórdão foi publiCado no Diário da Justiça 
de 13 de agosto de 1982, a execução da Lei n'i' 239, de 26 
de setembro de 1978, do Municipio de Queiroz, no Esta~ 
do de São Paulo. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso. VII, da Constituição, e eu, Nilo Coe-
lho, PÍ"esidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 166, DE 1983 

Suspende a execuçio do art. 59 da Lei nrt 253, de 2. 
de dezembro de 1977, do Município de Populina, no 
Estado d~ São Paulo. 

Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos d_a decisão definitiva do Supremo Tribunal 

·· .Federal, proferida em 16 de junho de 1982, nos autos do 
Recurso Extraordinário n~' 97.137·8, do Estado_ de São 
Paulo, a execução do art. 5rt da Lei o\' 253, de 2 de de· 
zembro de 1977, do Município de Popu1ina, no Estado 
de São Paulo. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 167, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candelária, 
Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 
56.965.900,00 ( cinqüenta e seis milhões, novecentos e 
sessenta e cinco mil e novecentOs cruzeiros) o montan· 
te de sua divida consolidada. 

Art. 1'1 f: a Prefeitura Municipal de Candelária, Es
tado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 2'1 da Re· 
solução nrt 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe.. 
deral, autorizada a elevar em CrS 56.965.900,00 (cin
qíienta e seis milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e 
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada, a fim de que possa contratar um emprêstimo de 
igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol· 
vimento Social ~FAS. destinado à implantação de es· 
goto pluvial, meios-fios e canalização de cursos d'àgua, 
naquele Municfpío, obedecidas as. condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2rt Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 168, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cubatão, Es~ 
tildo de São Paulo, a elevar em Cr$ 679.404.096,72 
(seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e 
quatro m-il. noventa e seis cruzeiros e setenta e dois 
centavos), o monhtnte de sua divida consolidada. 

Art. lrt ê. a Prefeitura Municipal de Cubatão, Esta· 
do de São Paulo, nos termqs do art. 29 da Resolução nrt 
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93, de 11 de outubro de 1976. do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada ern 
Cr$ 679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, 
quatrocentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e se-
tenta e dois centavos), correspondentes a 1.242.873 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
CrS 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e ses
senta e quatro centavos), vigen~e em abril/80,. a fim de 
cjue possa contratar um empr~timo de igual valor junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualida~ 
de de agente financeiro do Banc_o Nacional da Habitação 
- BNH, destinado ao financiamento de lotes urbaniza· 
dos; da construção, conclusão ou melhoria de habitações 
de interesse social; da urbanização e de equipamentos 
comunitários em conjuntos habitacionais, naquela cida~ 
de, obedecidas as condições admitidas pelo Banco do 
Brasil no respectivo processo. 

Art. 2<> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do_ art. 42, inciso VI, da Constituição. e eu, Nilo Coelho, 

Presidente, promulgo a. seguinte 

RESO!.UÇÃO No 169, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Maceió, Esta~ 
do de Alagoas, a elevar em Cr$ 130.2J3.939,4S (cen
to e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos e 
trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Macei6, Estado 
de Alagoas, nos termos do art. 2rt da Resolução nrt 93, de 
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 
130.213.939,45 (cento e trinta milhões, duzentos e treze 
mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros e quar.enta e cin~ 
co centavos), correspondentes a 148.331,1 UPCs, consi· 
derado o valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocen
tos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vi· 
gente em abril/81, a fim de que possa contratar um em· 
préstimo de igua(valÕr junto ao Banco do Nordeste do 
Brasíl S/ A, este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à 
obras de reforma e modernização do Mercado Central, 
bem como construção dos Mercados de Bebedouro e Ta
buleiro dos Martins. naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas peJo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 4 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 53~ Sessão, 
em 4 de março de 1983 

1 ~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. M oacyr Dal/a 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge-Ka!ume -·Mário Maia - Raimundo Parente 
- Aloysio Chaves- Hélio Gueiros- Alexandre Costa 
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.:...... João Castelo- José Sarney- }:lelvídio NL!nes- Al
mlr Piil.to - Josê L1ns-- 'LírgHio Távora~ Dinartê: 
Mariz - Martins Filho - Humberto -Lucena - -Ai:fer
bat Jurema - Carlos Lyra __ - Lorival Baptista-....;.;. Lo
manto Júnior- Moacyr DaUa---:: Itamar Franco- Mu
rilo Badaró - Fernando Henrique Cãrdoso - Severo 
Goines- Benedito Ferreira- Mauro Borges_- Affofi
so C3.niafgO .:.:..~eãs Faria- Jaison Barreto- Pedro 
Simon · 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs.-Senadores. 
Havendo núnlerO regimental, declaro ·aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~'-Secretârio procederá à leitura do Expediente, 

E lido o seKuinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
N~> 85/83 (n\' I49jKJ;-na·ongem), de 2 do corrente, re

ferente ao Projeto de~Lei do Senado n~' 240, ~e 1982-DF, 
que autoriza o GoVerno do Distrito Federal a cÕntrair 
empréstimo destinado à melhoria das caract~rí~ticas têc-
nicas de Estradas Vidmtis. __ . _,.- ·-"" _;_ 
(Projeto que se transformou rta Lei n~' 7 .095, d~ 2 de 
maio de 1983.) - - -

De agradecimento de comunicação: 
N~' 86/83 (n~' 150/83, na origem), de 2 do corrente, re

lativa à promulgação das Resoluções n9S 97, 98, 100 a 
105, 107 a 110, 112 a 135, 137 e 138, de 1983). 

Nl' 87/83 (n"' 151/83, na origem), de 2 do corrente~ re-
lativa à promulgação dos Decretos Legislativos n9s 10 a 
13, de 1983. 

Ni! 88/83 (n'! l52f8J, na origem); de .2 do ~o~r~te, re
lativa à promulgação do Decreto Legislativo n~ 9, de 
1983. 

N9 89/83 (n9 153/83, na origem), de 2 do corrente, re~ 
la!iva à escolha do Senhor General-de-Exército Alacyr 
Frederico Werner, para exercer-a função de Embaixador 
do B_rasil junto á República do Iraque. 

PARECERES 

PARECER N• 290, DE 1983 

Da Comissão de- Constitttiçio e- justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1981, que- "dis
põe sobre a dedução do lucro tributável, para fins de 
imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro 
das despesas realizadas nos programas de trnasporte 
do trabalhador". 

Relator: __ Senador Helvídio Nunes 

O projetO sób exame, de autoria do ilustre Senador Pe
dro Simon, estabelece que as pcssoasj_urídicas poderão, 
até mc:iõmO em dois exercíCios financeiros--subsequentes, 
do lu~ro tributá'!_~l _ _p~ra_fms de imposto de rendâ; o 
dobro das d~pc:sas comprovadrunente realizadas -no 
ano-base em programas de transporte do trabalhador, ·fi.:: 
x.ada a dedu~ão, isoladamente, em 5% (cip.~ por cento), 
e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei n"' 
ú.2.9í, d..: lS ae.act..t=ln~ro 1.h: 19"1.5. em 10% (dez por cen~ 
IV) co iucro tribmavd. 

bh1btl.:ct'. 1.mtro:.sirn, que os. bstados e Municipil'S, 
drntw <.k ·;uas -.:ompen:ncm" n<'~ ~i<;:::t~ de tran.sportes, 
··~c nfl_ll'Ultli<F1, Ctlar<Jl' illllll<l""> !J<>lo1 :,·{abJlfzar, atTí:lVÍ:S 
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do &Jsten;t.a de transporte existente, o transporte subsidia-
do _dos_ trabalhaQores". -

Na justificativa, conieça o eminente Autor por afirmar 
que "Ú deslocainento da casa para o trabalho e vic~
-ve;:rsa representa, para o trabalhador, uma dupla carga, 
por um lado o desgaste físic_o ( ... )por outro lado o ânus 
financeiro c.ada vez mais pesado". 

E depois de longo e judicioso arraz_gado, conclui: "A ___ _ 
demonstração do interesse de setores do parlamento pe
los problemas do povo não passa só por uma política 
~9P.ô!DiC?3 global alternativa à existerne ou rne-smo uro 
projeto altenlativo ·de sociedade, mas tãnl.bém proposto 
sobre os problemas específicos do povo, para que o mes
mP se .010billzando conquiste suas ref~indicações, e que o 
parlamento seja o seu veículo e nível legal". 

A proposição, infelizmente, em que pese_ os elevados 
ojetivos perseguidos pelo seu ilustrado Autor, esbarra na 
vedação do artigo 57, item I, da Constituição, que reme
te a iniciativa das leis que disponham sobre matéria fi
nanceira- como é obviamente o caso- à-COmpetência 
exclusiva do Presidente da República. 

Diante_ da proibição incontornável, o Parecer é pelo 
rejeição do Projeto, quanto ao aspecto c0nstitucioana1 
~...::~sala da Comissão, 27 _de_ abril de 1983. ~Aderbal Ju
rema; Presidente em exercício- He/vfdio Nunes, Relatºr 
-Martins Filho- Guilherme Palmeira- Enéas Farias 
- Hélia {;-ueiros -José lgnácio- Alfredo Ci!T_npos-
Marcondes Gadelha- Amaral Furlan. -

PARECER N• 291, DE 1983. 

Da Comissão de- Constituição e Justiça, _sobre o 
- ----:: Pt_ojeÍo 4e Lei da Câmi!J"a n9 103, de 1981 (n9 2.867~ 

C, de 1980, na Câmara dos D~putados), que "acre
centa parágrafo único do artigo 19 da Lei n9 3.071, de 
]9 de janeiro de 1916 - Código Civil". 

Relator: Senador Amaral Fur/an. 

O Projeto sob exame, origtpário da Câma~~ e de auto
ria da nobre Deputada Lúcia Viveiros, chegou à revisão 
do Senado no texto propOStO -pelo Substitutivo da" Co· 
missão de Constituição e Justiça daquela Casa do Con· 
gresso, estabelecendo o seguinte novo parágrafo único 
para cr art._ 19 do Có.digo Civil: 

"Dos estatutos das sociedades enumerada:;. no in
ciso I do art. 16 desta lei, deverão constar normas 
que regulem a conduta ética dos s.eus membros, es
tatuídas em consonância com os 'fins sociais õa enti
dade .... 

O art. 19 do Código Civil, como se sabe, é o que trata 
do ••Registro Civil das Pessoas Jurídicas'', disciplinando 
os fins da sociedade, seu processo de adiministração, as 
normas estatutárias e serem cumpridas, a responsabili
dade dos sócios, etc. 

E o art. 16, I, do mesmo Código- referido no Projeto 
-, tem o seguinte teor: 

"Art. 16 São pessoas jurídicas de direito pri
vado: I. As sociedades ..::ivis, religiosas, pia§,, morais, 
científicas ou literárias, as associações de utilidade 
pública e a1; fundações." 

Em termos constituciçnais e jurídicos, nada impede, 
:na~ural_mente~ a tramitação da matéria. 

Quanto ao mérito, porém, permito-me discordar de 
mais-essa obrig<i.ção que se deseja impor às pessoas jurí
dicas de direito privado. 
- Muli"as delas já têm espontaneamente o seu Côdigo de 
:ttica- C õuüai, (jue nào o têm, ~Curi.i_pr~m rigoroSamente 
norniaS de hk'H ..j_ue fazem parte da çonduta correta de 
um ser humaw• 

As nOrmas (~:-~'Wfl,.i;~~ aceitas pela lel,-e =JUe dão legi
timidade a Ul1!;:> ~-'' ;'"' •• ).111C,jâ se inspiram --nc-~_ melh()n~;, 
princípio.;; de ~ri· iU\!c• fi i.tl-~ IJ•,-l"lltaS, <ttr<.~vÇ,; U-.! Jeli
tos ('!J irr~gu'~_,;--1 ·ci-:-·, -;--,,, •• .,i~:" O'l tTior<ns. é passível de 
puni .. ;G.:s rc_ç~;! .,r;:" ~-1 ·• ·---:·ida-:-ãn vig~Trtc. 
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Na verdade, parece-me um despropósito exigir o que o 
projeto estã eXigindo, jã que pretende formular o óbvio 
através de uma interferêiicfa inconVenferifi na Vida das 
pessoas jurídicas de direito privado. 

Isto posto, opino pela rejeição do projeto, em relação 
ao mérito. 

Sala da Comissão, 27 de abril de 1983.-~ Helvfdio Nu
ii.~~ Presidente em exercício - Amaral Furlan, Relator 
-Aderbal JUf.ema :-_ Marifns Filho- Enéas Farias
Hélio Gueiros- José Ignâcio- Alfredo Campos- Gui-
lherme Palmeira. -

PARECER N• 292, DE 1983 

Da C~missão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 52, de 1982 - COM
PLEMENTAR, que .. introduz alteração na Lei 
Complementar n9 7 de setembro de 1970, que institui 
o PIS". 

Relator: Senador Guilherme" Palmeira 

Com o PLS n9 52/82- Complementar, de autoria do 
nobre Senador Nelson Carneiro, reivindica-se nova re
dação_ para o art. 1 O da Lei Complementar n" 7/70. 

Pela legislação vigente, o citado dispositivo está assim 
redigido: 

"Art. 10. As obrigações das empresas, decor
rentes desta Lei, são de caráter exclusivamente fis
cal, não gerando direitos de natureza trabalhista 
nem -iitcidência de qualquer contribuição previden
ciária em relação a quaisquer prestação devidas, por 
lei ou pOr ·sentença judiçi!;l.l, ao empregado. 

Parágrafo único. As importânciaS incOrpora
das ao fundo não se classificam como rendimento 
de trabalho, para qualquer efeito da Legislação Tra~ 
balhista, de Previdência Social ou Fiscal e não se in
corpora aos salários ou gratificações. nem estão suM 
jeitas ao imposto sobre a renda e proventos de qual~ 
quer natureza."-

ora, o preterldido pelo texto do Projeto é expungir, da 
legislação vigente, todas as ressalvas, bastantes enfatiza
das, de que as Qbrigações decorrentes da lei_ não ·geram 
direJ~os de nat~reza traba_lhista. Trata-se de um fundo de 
caráter- exci~Siv.amer;-te fiscãi, pelo que se deix?u. claró a 
-sua desvin;cla.cãO!-de-quatquer efe_ito trab~ThiSta. 

Elim.ínando-se tais ressalvas da lei - como deseja o 
Projeto no seu art. J9 e parágrafo Único-, estar-se-ia 
abrindo um flanco, em termos legislativos, que subverte
ria toda a sistemática que inspirou a criação _do Progra
ma de Integração Social, objetivo que não parece ser o 
dO- ilustre autor da proposição, tanto que nenhuma refe
rêncía-.fez a esse aspecto na sua judiciosa Justificação. 

O parág~áfo único do art. i" do Projeto, por exemplo, 
reivíridica para o empregado o direito de reclam_ar, na 
justiça do Trabalho, a comprovação ou o cumprimento, 
pelo empregador, das obrigações vinculadas ao PIS. No 
entanto, nada o impede de fazê-lo, quer por via do seu 
Sindicato, quer por denúncia aos agentes do Pod~r 

Público que têm tal obrigação fiscalizadora. 

Retirar-se do referido parágrafo único as expressões 
vigentes de que as importâncias íricorporadas ao Fundo 
..não se classificam como rendimento do trabalho, para 
qua1q_Uer efeito dã Legislação Trabalhista ... e não se in
corpora aos salários ou gratifiCações ... '', torna~se con· 
cretarnente um estímulo às interpretaçÕcfi que contraria· 
riam as dir_e1rizes originais da Lei Complementar n9 7, de 
1970. 

Por outro I adi.,, o Programa de Integração So.;:ial. por 
~us objetivos e pela sistemática da sua organização; C -
um instrumento de natureza tipicamente financeir-:1 1:", cm . 
conseqUência,.;. iniciativa para a sua alteração perlence à 
competência exclusiva do PresiJenle da Repúbhc~. con· 
forme n pre~..-eit•J vi~O do artigo:; 57, I, da Consli!u;~,it) ft:· 
deral. 
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Isto posto, opino contrariamente ao PLS n'i' 52/82 -
por inconstitucional, injurí4ico e,~lÍiclusive, quanto ao 
mêrito. 

Este o meu parecer. 

Sala da Comissão; 27 de abril de 1983.- Helvi'dío Nu
nes, Presidente, em exercício . ...:... GUi/henne Pillmeira, Re
lator- Aderbal Jurema - Enéas FOr/as- Hélio Guei
ros- José lgnácio- Alfredo Campos.....:. Marcondes Ga
delha - Amaral Furlan. 

PARECER N• 293, DE 1983 

Da Comissão de Cons~ituiçiio e Justiça, sobre o 
ProJeto de Lei do Senado n" 120, de 1982- Comple-
mentar, que "estende aos trabalhadores rurais o regi
me da previdência e assistência social urbana e dá ou .. 
tras providências". 

Relator: Senador Helvfdio Nunes 

O projeto sob exame, de autoria do Hustre Senador 
N~lson Carneiro, objetiva estender "aos trabalhadores ru
rais, pescadores e garimpeirós, o regime da Previdência 
sOcial urbana, instituído pela Lei n'~' 3. 807, de 26 de 
agosto de 1960, e Pela legislação p-osterior, ressalvada a 
manutenção, quanto aos benefícios pecuniários, do -Siste
ma de que tratam as Leis Complementares números 11, 
de 25 de maio de 1911, e 16, de 30 de outubro de 1973, 
elevando-se na forma do art. 2_9_~o projeto, os seus valo
res e quantia igual ao maior sãlário mínimo vigente no 
País. 

Na justificação, ao tempo em que assinala que o proje
to está baseado "em trabalho substancioso das entidades 
representativas dos trabalhadores rurais de Santa Catari
na", que lhe foi enviado pelo Sindicato dos Trabalhado
res Rurais da cidade de Gaspar, reconhece o Autor que a 
matéria "certamente ensejará -muita discussão no âmbito 
do Congresso". Mas isso, segundo entende, "a par de 
enriquecer a tramitação da matéria, poderá resultar em 
aperfeiçoamentos ao texto e objetlvos da proposição 
( ... ),particularmente porque já não se consegue explicar 
a longa duração das difereriças de trawnento previden
ciárío ao trabalhador do campo". 

Em que pese, todavia, os argumentos expostos pelo 
nobre Senador Nelson Cart:~eiro, e sendo certo que o exa
me do mérifo deve ser remetido, principalmente, à douta 
Comissão de Legislação Social, importa apreciar a pro
posição sob os ângulos de constitucionalidade, juridici
dade e técnica legislativa. E no particular o projet9 en
contra incontornáVeis óbices. 

Primeiramente, observo que á elevação dos benefícios 
pecuniários de que cogita o art. 29, contraria O preceito 
do art. 165, parágrafo único, da-Carta Magna, o qual es
tabelece, verbi.s: HNenhuma prestação de serviço de assis
tência ou d-e benefício compreendídos na previdência so
cial será criada, majorada ou estendida, sem a corres
pondente fonte de custeio total". 

Vale aqui ressaltar que, reiteradamente, tem _estaCo
missão entendido por custei() total a indicação' de fonte 
específica, desVinculada dos recursos originários ou pró
prios da Previdência Social, eis que estes, como é sabido, 
estão jâ comprometidos com encargos orçamentários. · 

De outra parte, ao estabelecer no ar:t. 5"~>, item III, a 
obrigação da União em contribuir com "quantia desti
nada a custear o pagamento de pessoal e demais despesas 
da administração geral, bem como a atender a ~wentuais 
insuficiências financeiras verificadas na execução do re
gime previsto nesta lei'\ sem. precisar aliás, o montante 
dessa quantia ou fixar um limite à parte contributiva da 
União- ao contrãrio do que prevê a própria Lei Orgâ~ 
nica da Previdência Social em seu art. 69, alínea d- que 
limitou a contribuição da União à quantia igual ao total 
das contribuições dos segurados - o Projeto é obstaculi# 
zado pela vedação do art. 57, item I, da Lei Maior, eis.. 
que dispõe sobre matéria finanCeira, cuja iniciativa é de
ferida à competência exclusiva do Presidente da Repúbli
ca. 

DIÁRlOpo CONGRESSO ;NACIONAL (Seção II) 

.-Finalmente~ o projeto, em seu art. 9?, trata de autori
zar o Poder Executivo_a ,c!'iar _cirgos"públi~oS, o que viria 
-a interferir naQuelas atribuições que o_s itens V e VIII, do 
art. 81 da Constituição remetem à competência privativa 
do Chefe do Governo. 

_Diante do exposto, e embora reconhecendo os· eleva· 
dos méritos buscados pelo ilustre autor, não vejo como 
pos~ Q_ projeto desvencílhar·se dos citados impedimen
tos constitucionais. 

O parecer, pois, é pela inconstitucionalidade. 
Sala da Comissão, 27 de abril de 1983.- Aderbal Ju

rema, Presidente em exercício- Helvfdio Nunes, Relator 
-Enéa.s Farias- Guilherme Palmeira- Martins Filho 
-Hélio Guelras - José Ignácio - Alfredo Campos -
Marcondes Gadelha - Amaral Furlan. 

PARECERES N•s 294, 295 E 296, DF( 1983 
PARECER N• 294, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n~' 
149, de 1982 (n9 281/82 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral, seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ponta 
Porã (MS) a elevar em CtS 82.687.033,17 (oitenta e 
dois milhões, se-iscentos e oitenta e sete mil, trinta e 
três cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua 

- dtvraa -coiiSOiidada interna. 

Relator: Senador José Fragelli 

O Senhor Presidente da República encaminha ao ex_a~ 
me do Senado Federal. (art. 42, item Vl, da Consti
tuição), proposta no sentido de que sej:1 a Prefeitura Mu
nicipal de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, 
autorizada a elevar em Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e dois 
milhões, seisci!rltos e oitenta e sete mil, trinta e três cru
zeiros e dezessete centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de c-ontratar operação de cré
dito junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utili

- zaJ;ão de recursos do Fu_ndo de Apoio ao Desen_v_olvi-
mento Social - F AS, com valor correspondente a 
51.583 ORTN, considerado o valor _nominal da ORTN 
de Cr$ 1.602,99~- vigente em março de 1982. 

"Carat"teríslicas da operação: 
A- Valor: Cr$ 82.687.033,17 (correspondent~ a 

51.583,0 ORTN à razãõ.-de Cr$ 1_.602,99, em 
mar/82; - - o 

B- Prazos: 
1 ...:... de cÚência: 2 anos, e 
i :._ dê amortização: I O anos; 
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D - Garantia: vinculação de cotas do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM); e 

E- Destinação dos recursos: implantação de um 
mercado municipal." 

3.: Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de créditO SOb exame é 'liãvel econô
míca e financeiram~nte. 

4. O processo faz referências aos seguintes elementos 
principais: 

a) Lei Municipal n9 2.216, de 20 de novembro de 
f981, autorlzadofa da operação; 

b} ExposiçãO de Motivos (EM n9 lI 9 J82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~ Senhor Presi
dente da Repóblica. comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, mariifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 
da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal; 

c} parecer do Banco do Brasil - Departamento de 
Operações com Títulos e Valores Mobiliários, fa-voráveis 
ao pleito. 

5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco 
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a 
análise da capacidade de pagam~nto da entidade: 

5.1 Dados relativos ao balanço de 1981. 

DI- Total 
02 - Operações de Crédito 
DJ- Líquida (DI-D2) 

_ 04 - lndice de Correção 

Valor: Cr$ mil 
366.382,3 

D5 - Reçeita HqUidil cOrrigid.i (03 X D4) 

366.382,3 
1.159,8 

424.930,2 

5.2 - -Li~Üe.S ,oper~~ionafs --(art. 29 da Resolução_ n~' 
62/75). . 

Valor: Cr$ mil 
EI - Montante glob•l (70% de D5) (Item 1)297.451,1 
·B2 - Crescimento real anual (20% de 05) (Item 
li) . . . . 84.986,0 
E3 - Dispêndio anual Ólâx.imo (15% de 05) (Item 
III) 63.739,5 
E4 - Responsabjlidade por títulos (35% de D5) ~ 

(Item IV) 

A - lntralimite 
B - Extralimite 

8.549,9 
120.442,2 

C - Encargos: - --- _ - - C - Operação sob exame 82.687,0 
D _:_Total Geral _ ~ 21l..679,1 I--=.... furos de 6% a.._a., cobra~os trimestralmente, e 

~ 2 :CQWcÇão monetária de 60% do índice de va
riação_ das O R TN, calculada no último dia de cada tri
mestre ci_vil e capitalizada durante todo o período_ do 
contrato; 

6. Tendo em vista a_ orientação desta Comissão para 
verificação da capacidãde de pagamento do postulante, 
foi levado em conta a soma do_end.ividamento intra e ex
tralimite. Teríamos a se-quinte situação: 

CrSmil 

Limites do Divida intra~ Operação Operação Sitúação 
- --art. 29da limite+ ex- extrali- sob postert-

Resolução 62/75. - tramilite. Po~ miteem exame or à con~ 
sição em31. tramita- tratação 
03.82. ção. pretendi~ 

da. 

MQntante Global 297.451,1 128.992,1 23.000,0 82.687,0 234.679,1 
Crescimento real 

anual .... •A ·········~·····~ .-1!4.986,0 
Dispêndio anual 
máximo ... ·-·-·--· ... ··~ •. -..... '63.739,5 

7. CoriSidexat;Io -todo o endividamento da referida 
entidade (intra + extralimite + operação sob exame + 

_ -~penJção em tra!!l_itaç_~o)._ confôrme quadr_() acima, ele 
permarieCería contido nos tetoS fixados pelos itens I, II e 
Ill do art. 29 da Resolução n"~" 62, de 1975, 

20.052,2 23.000,0 54.490,7 57.438,5 

10.484,3 5.823,6 12.697,4 29.005,3 

S. Trata-se, de uma operação extra/imite, à qual, por 
força dãs disposições contidas no art. 29 da Resolução n9 
_93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens 1,11 e 
IH) fixados no art. 2" da Resolução n? 62, de 1975, am
bas do Senado Federal, haja vista que os recursos a se-
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rem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desen- de 1975- pois oS reCursos SeT-ão'PrOvenieilteS-d:O-FAS_e, 
volvimento Social - FAS. dessa f9rm_a, considerada extra/imite. 

9. Atendidas as exigências coritídas nas normas vi
gentes e as disposiÇões do Regulmento Interno, concluí
mos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 27, DE !983 

Autoriza a Prefeitura-Municipal de Ponta Porã 
( MS) a elevar em CrS 82.687_:033,17 (oit"enta e dois 
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três 
cruzeiros e dezessete centavos) o montante de sua divi
da consolidada interna. 

O Senado Federal resOlve: 

Art. IQ Ê a Prefeitura Municipal de Ponta Porã, Es
tado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 2ço da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Sen-ado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada interna em Ci"$ 82.687.033,17 (oitenta e dois 
milhões, seiscentos e -óitenta e- sete mil, trinta e três cru
zeiros e dezessete centavos) correspondentes a 51.583 
ORTN, considerado o valOr_ riominaf da ORTN de Cr$ 
1.602,-99 (um mil, seiscentos _c d.ois cruzeiros e novctitã. e 
nove centavos), vigente em março de 1982, a fim de que 
possa contratar uma operação de crédito-de igual valor, 
junto à Caixa EconQmiGa Federal, mediante a utilizaÇão 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social-FAS, destinada à implantação de um mercado 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na dada de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- Jo~é 
Richa, Presidente -José Fragelli, Relator- Luiz Caval
cante- Milton Cabral -Afonso Camargo - Gabriel 
Hermes. 

PARECERES N•s 295 e 296, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n9 27, de 1983, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ponta Porã (MS) a elevar em Cr$ 
82.687.033,17 (oítenta e dois_ milhões, seiscentos e 
oitenta e sete mil e trinta e três cr~zeiros e dezessete 
centavos) o mo_ntante de sua dívida consolidada in- _ 
terna". 

PARECER N' 295, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Fragelli 

Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto 
de resolução em exame autoríia a Prefeitura Municípal 
de Ponta Porã, Estado de Mato Grosso do Sul, nos ter
mos do art. 2ço da Resolução n9 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua 
divida consolidada interna em Cr$ 82.687.033,17 (oiten
ta e dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e trinta e 
três cruzeiros e dezessete centavos) correspondente a 
51.583 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 1.602,99 (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e no
venta e nove centavos), vigente em março de 1982, a fim 
de contratar uma operação de crédito de igual valor, jun
to à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização_ de 
re_cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvímento Social 
- FAS, destinada à implantação de um mercado naque-
le Município. -

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da 
Resolução n" 93, de 1976- alterou a Resolução n9 62, 

3. Anexo ao processado. encontram-se: 
a) Lei Municipal n9 2.216, de 20 de novembro de 

1981, autorizadora da operação; 

h) _ExpOSiÇão- ele Mõiivos (bM n~ 119/82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito 
ao Sen~or ~residen:e ~a ~,ep~-<'~~ca, ~avorável;_ 

c) Parecer do Conselho Monetário Nacional, favorá
vel; e 

d) Parecer da Diretoría do Banco Central do Brasil 
pelo encãminhamento ao Conselho Monetário Nacional 
e, posteriormente, à- Presidência da República e ao Sena
do FederaL 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto 
no art. A-2, item VI, da Constituiçâo, atendeu as normas 
legais (Resoluções nQs 62, de 1975, e 93,~de 1976), e, ain
da o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 
11). 

5. Ãnle -o exposto, opinamos no sentidO da normal 
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurí
dico. 

Sala da Comissão, 13 de abril de 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente -José Fragel/i, Relator- Martins Fi
lho- Carlos Alberto- Pedro Simon- Carlos Chiare/li 
--Hélio Gueiros- Alfredo Campos- José Ignácio
Benedito Canelas - Aderbal Jurema. 

PARECER N' 296, DE 1983 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canellas. 

A CÕmissão de .. &onornia, como conclusão de seu pa
recer sobre a M_ensagem n" 149, de 1982, do Senhor Pre
sidente da República, apresentou projeto de resolução 
que ãutoriza ã PrC?feitura Municipal de Ponta Porã, Esta
do de M_'ª-to Grosso Q_o S!M_, nos termos_do art. 29 daRe~ 
solução nço 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe
deral a elevar em Cr$ 82.687.033,17 (oitenta e dois mi
lhões, seiscentos e oitenta e sete mil, trinta e três cruzei
ros e dezessete centavos) correspondente a 5 L58J 
ORTN, considerado o válor nominal da ORTN de Cr$ 
1.602,99- (um mil, seiscentos e dois cruzeiros e noventa e 
nove centavos), vigente em março de 1982, o montante 
de sua dívida cons.olidada interna, a fim de contratar 
uma operação de crêdito de igual valor, junto à Caixa: 
Econômica-Federal;-mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à implantação de um mercado naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidaS pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

2. _Informa o Departamento de Operações com Títu
los e Valores Mobiliários que a assunção dos compro
missos decorrentes das operações sob exame não deverá 
acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercícíos,-a]ém de, coriside
rado todo o endividamento do Município de Ponta Porã 
(MS)- (intralimite + extralimite + operação extralimite 
em exame + operação sob exame) -, ele permanecer 
contido nos tetas fixados pelos itens I, II e III do citado 
artigo 29 da Resolução n9 62, de 1975. -

3. A proposição mereceu da Comissão de Consti
tuição e Justiça o encaminhamento favorável, no que diz 
respeito aos aspectos de constitucionalidade, jurídicida
de e técnica legislativa. 

4. Ante o exposto, opinamoS no sentido da apro
vação do presente projeto de resolução. 

Sala das Comissões., 28 de abril de 1983. - Passos 
PÓri~ ___: Presidente; Benedito Canelas- Relator; Alfre
do Campos- Gaivão Modesto- Lomanto Júnior- José 
Lins - Benedito Ferreira - Jorge Kalume. 
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-PARECERES N9s 297, 298 E 299, DE 1983 

PARECER N<:> 297, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n" 
242, de 1982 (n9 471/82 --na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fed~ 
t-al sejã autorizada a Prefeitura Municipal de Chapa
da dos Guimarães (MT) a elevar em CC$ 
127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocen
tos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e no
venta centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Relator: Senador Benedito Canel/as 

O Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Sena9.o Fedàal (art. 42, item VI, da Constituição), 
proposta no sentido de que seja a PrefeitUra Municipal 
de Chapada dos Guimarães (MT) autorizada a elevar em 
Cr$ 127.877.086,90 (cento e vinte e sete milhões, oitocen
tos e setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômica Federal, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Fundo de Apoio ao Des_envolvimento Social
FAS, no valor correspondente a 64.701,70 ORTN, consi
derado o valor nominal da O R TN de CrS 1.976,4 t em 
julho/82. 

Caracterfsticas da operação: 
A- Valor: Cr$ 127.877.086,90 (correspondente 

a 64.701,70 ORTN à razão de Cr$ 1.976,41, em 
jul/82); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 ::---de amortização: 10 anos; 
C --Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., e 
2 - correção monetária de 60% do índice de Va

dação das ORTN; 

D- Garanticu: Vinculação de quotas do Fundo 
de Participação dos Municfpios - FPM~ 

E - Destinação dos Recursos: Implantação de 
galerias pluviais, guias e sarjetas, construção de uma 
lavanderiã pública e aquisição de- um caminhão 
para coleta de_ lixo. 

3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão finan
ciador, a operação de crédito sob exame é viâvel, econô~ 
mica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos principais: 

a) Lei n" 396, de- 6-5-82 autorizadora da operaÇão; 
b) Exposição de Motivos_(EM nço 238/82) do Senhor 

Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~> Senhor Presb 
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestõu-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 
da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c Parecer do Banco Central do Brasil- Departamen
to da Dívida Pública, favorável ao pleito. 

5. Considerado todo o endividamento da referida 
entidade (intra+extralimite+operação sob exame). 
verificª-se que seriam ultrapassados os tetas que lhe fo
ram fiXados pelos itens I e II do art. 29 da Resolução n' 
62, de 1975. 

6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite 
a que, por fórça das disposições contidas no art. 29 da 
Resolução n9 93, de 1976, não se aplicam os citados limi
tes (itens I, II e III) fixados no art. 2"' da Resolução n<:> 62, 

- de 1975, ambas -do Senado Federal, haja vista que os re
cursos a se~em repassados provêm do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS. 

7. Além da característica da operação - extralimite 
- e segundo conclusão do Departamento da Dívida 
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Pública, a assunção do compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco
lhimento da presente mensagem, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 28, DE L983 

Autoriza a Prefeitura Municipa(de Chapada dos 
Guimarães (MT) a elevar em CrS 127.877.086,90 
(cento e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e 
sete mz1, oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

ArL 19 Ê a Prefeitura ~uniçipal de_ Chapada dos 
Guimarães, Estado-de Mato Grosso, nos tefmos do art. 
2'i' da Resolução n<> 93, de II de outubro de 1976, d_o Se~ 
nado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada interna em CrS 127,877.086,90 (cento 
e vinte _e sete mllhões, oitocentos e setenta e sete mil, o i~ 
tenta e seis cruzeiros e noventa centavos), corresponden
te a 64.701,70 ORTN de Cr$ 1.976,41 cada, vigente em 
julhojS2, a fun de que possa contratar um emprêstimo 
de igual valor,junto à Caixa Econômica Federal, esta na 
qualidade de. agente financeii'o do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinado à implan
tação de galerias pluviais, guias e sarjetas, construção de 
uma lavanderia pública e aquisição de um caminhão 
para coleta de lixo, naquele Municipio, ob~ecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 2<> _Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comíssões, 10 de março de 1983. -_Severo 
Gomes, Presidente em Exercício - Benedito Canellas, 
Relator- Luiz Cavalcante- Pedro Simon- Jorge Ka
lume - Affonso C amarga. 

PARECERES N<>s 298 E 299, DE 1983 

Sobre o Projeto de Resolução n<> 28, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Chapada dos Guimarães (M:t) a elevar 
em CrS 127.977.086,90 (cento e vinte e seis milhões, 
oitocentos e setenta e sete míl, oitenta e seis cruzeiros 
e noventa centavos) o montante de sua dívida consoli
dada interna". 

PARECER N• 298, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Benedito Canelas 

Pelo Projeto de Resolução de autoria da Comissão ôe 
Economia fica .. a Prefeitura Municipal de Chapada dos 
Guimarães, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 
2~t da Resolução fi9 93, de 11 de outubro de 1976, do Se· 
nado Federal, autorizada a elevar o montante de sua 
dívida consolidada interna em Cd 127.877.086,90 (cento 
e vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e sete mil, oi
tenta e seis cruzeiros e noventa centavos), corresponden
te a 64.701,70 ORTN, de CTS 1.976,41 Cada, vigente em 
julho/82, a fim de contratar um e~prêstim_(l de igual va
lor, junto à Caixa Econômica F'Cderal. esta na qualidade 
de <~gente financeiro do Fúndo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social~F AS, destinado à implantação de g.ilerias 
pluviais, guias e sarjetas, construção de uma lavanderia 
pública, e aquisição de um caminhão para coleta de lixe~_, 
naquele Município, obedecidas as--condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo". 

2. Tendo em vista as disposições contidas no art. 2q 
da_ Resolução n<> 93, de 1976, do Senado Federal, à ope-
ração em pauta não se aplicam os limites fixados pelo 

-art. 2<> da Resolução n<> 62, de 1975, desta Casa, haj_a vista 
que nos recursos a serem repassados provêm do F AS. 

3. O processo é acompanhado dos segumtes elemen~ 
tos principais: 

a) Lei n<> 396, de 6~5~82, ãutorízadora da operação; 

b) Exposição de Motivos (EM n<> 238/82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm<> Senhor Pr!;si
de:nte da RePúbliCa, comUnicando que o ConselhO Mo~ 
ne:târio Nacional, ao aprecilii a Proposta, matÜfestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2<> 
da Res. n<> 93., de 1976, do Senado Federal; e, 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Dívida Póblica, favorável. 

4. Considerado todo o endivid3ment0 da referida 
entidade (iritra+ex.tralimite+operação sob exame); 

_verifica-se quC seriam i..dtrapassadoS os tetos que lhe fo
ram fixados pelos itens I e II do art. 29 da Res. n<> 62, de 
1975. 

5. A matéria obedeceu o disposto no art. 42, item VI, 
da Constituição; atendeu as normas vigentes que regu
lam pleitos da espécie (Res. n<> 62, de 1975 e Res. n'i' 91, 
de 1976), e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno 
(art. 106, item II). 

6. Face o exposto, opinamos no sentido dã norinal 
tramitação da matéria, uma vez que_constitucional e jurí
dica. 

Sala da Comissão, 13 de abril de 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente - Benedito Canelas, Relator- Carlos 
Alberto-:- Martins Filho- Hélio Gueiros- Aderbal Ju
remo - Guilherme Palmeira- Alfredo Campos- José 
Inácio - José Fragelli. 

PARECER No 299, DE 1983 
Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

A matéria sob nossa apreciação, jã exaustivamente 
analisada pela autora do projeto de resolução, ern tela, 
objetiva autorizar a PrefeitUra MUnicipal de Chapada-
dos Guímarães (MT) nos termos do que estabelece o arL 
2~ da Resolucão n9 93, de 1976, do Senado Federal, a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
127.877 .0&6,90 (cento e vinte e sete milhõis, oÚoce.rltoS e 
setenta e sete mil, oitenta e seis cruzeiros e noventa cen~ 
tavos) correspondente a 64.701,70 ORTN de CrS 
1.976,41 cada, vigente em julho/82, destinada à implan
tação de galerias pluviais, guias e sarjetas, construção de 
uma lavanderia pública e aquisição de um caminhão 
para coleta de lixo, naquele Município, 

. ,· 
-A-proposiçã~ me!_eceu a ~olhida_ da Comissão de 

Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ~ 
nones legais pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão TéCnico exa~ 
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos dO proposto pelá Conlissão de Economia da Ca~ 
sa;vez·q-ue a- operação de crédito a ser autorizada propi
ciará me_lhof a~endimento ao_s munícipes, _no campo de 
saneamentO e urbarlismo. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. - -

~Sala da Comissão, 28 de abril, de 1983.- Passos Pôr
to, -Presidente "':'"":" Benedito Canellas, Relator - Almir 
Pinto- Alfredo Campos- Gaivão Modesto- Lom{Ulto 
Júnior- José Lins - Benedito Ferreira- Jorge Ka/uw 
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PARECERES N•S 300, 301 E 302, DE 1983 
PARECER N9 300, DE 1983 

Da Co~issio de Economia, sobre a Mensagem nQ 
246, de -~?~2 (n<> 475/82 - na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Fede
ral seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poxore
~o (MT) a elevarem em Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e 
cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e tre
zentos e cinqüenta e oito cruzeiros e setenta e três cen
tavos), o montante de sua dívida consolidada interna. 

Relator: Senador Benedito Canelas 

ü Senhor Presidente da República encaminha a exame 
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição}, 
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 
de Poxoréo (MT) autorizada a elevar cm CrS 
85.668.358,73 (ojtenta _e cinco milhões, 'seiscentos e ses
senta e oito mil e trezentos e cinqUenta crUzeiros e seten
ta e três centavos), o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar emprêstimo junto à 
Caíxã"EcOnóniíca -Federal, esta na qualidade de agente 
fmanceiro do FundO de Apoio ao Desenvolvimento So
cial- FAS, valor correspondente a 50.897,94 ORTN, 
considerado o: v-alor nominal da ORTN de CrS 1.683,14, 
em abril/82,_ 

2. - A operação pretendida pela Prefeitura, no valor 
global de CrS 115.869.040,74 tinham as seguintes carac
terísticas básicas: 

I- A- Valor: Cr$ 84.145.218,02 (corr6spondeÓte 
a 49.993 ORTN de Cr$ 1.683,14 em abril/82); 

B-Prazos: 
I - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: lO anos; 

C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a, cobrados trimestralmente; 
2- correção monetária: 60% do lndice de va~ 

riação -das ORTN; 
- D- Garantia: vinculação de cotas do Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM; 
E- Destinação dos recursos; construção do mer

cado públíco. 
11-A- Valor: 31.723.822,72 (correspondente a 

18.848 ORTN de Cr$ 1.683,14 em abri1j82); 
B-Prazos: 
1 - de carência: 1 ano; 
2- de_ amortização: 10 anos: 
C- Encargos: 
1 -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2- correção mOnetária: 40% do índice de va-

riação ·das O RINs; 

3. - Todavia, ouvida preViamente a Secretaria de Pla
nejamento da Presidência da República manifestou-se 
pelo atendimento parcial do pleito, de modo a permitir
se a contratação do equivalente a atê 50.897,94 ORTN. 

· 4. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão finan
ciador a operação de crêdito sob exame é viável econô
mica e financeiramente. 

S. O processo é acompanhado dos seguintes elemen
tos prinCipais: 

a) Leis n9s 299 e 300 ambas de 2-12-81 autorizadoras 
da operação; 

b} Exposição de Motivos (EM n<> 234/82, do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senho-r Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, a;; ~pr~dar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao p-leito, formulado conforme o art. 2<> 
da Resolução n"' 93, de 1976, do Senado Federal; e 

c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa
mento da Dívida Pública. favorável ao pleito. 

6. Considerando todo o endividamento da referida 
entidade (intra .-._- ~xtralimite + oPeração sob exame), 
verifica-se que seriam ultrapassados os tetas Que lhe fo~ 
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ram tixados pelos itens I, II e III do art. 2~ da Resolução 
n"' 62, de 1975. 

7. Trata-se, entretanto, de uma operação extralifizfte 
a que por força das disposições contidas no art. 2'i' da Re
solução nl' 93, de 1976, não se aplicam os citados limites 
(itens I, II e III) fixados no art. 29 da Resolução nç 62, de 
!975, aiilbas do Senado Federal, haja vista que os recur
sos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS. 

8. Além da caracteristTCã da operação - extralimite 
- e segundo conclusão do Departamento da Dívida 
Púbrica, a assunção do compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

9. Atendidas as exigêncTãS das Normas vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, concluimos pelo aco.; 
lhimento da presente mensagem, na forma seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 29, DE 1983 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

sessenta e oito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzeiros 
e se_tenta e três centavos), destinada à construção de mer
C<l.~~ público,_ de lavanderia pública e implantação de 
meios-fiÕs, sarjetas e aquisição de equipa-mentos para co
leta de lixo. O pedido de autorização foi formulad_o nos 
termos do preceituado no parágrafo único do artigo 2\' 
da Resolução n9 93, de 1976 do Senado Federal, impli
cando, por conseguinte, a não observância dos limltes fi
xadOs- pelo artigo 29 da Resolução n9 62, de 28~10-75, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar verifica
se que todas as formalidades foram atendidas, não ha
vend? óbice à tramitação normal da presente propo
sição, porquantojurídica,-constitucional e de boa técnica 
legiSlativa. 

Sala da Comissão, 13 de itbril de 1983. ~ Murilo Ba
daró, Presidente - Benedito_ Canelas, Relator - Pedro 
Simon- Carlos Alberto- Martins Filho- Hélio Guei
ros- Alfredo Campos- José lgnâcio- Aderbal Jurema 
- Guilherme Palmeira - Jos_é Fragelli. 

Autoriza a Prefeitur_a Municipal de Poxoréo ( MT) __ _ PARECER N• 302, DE 1983 
Da Comissão de Municípios a elevar em CrS 85.668.358,73 (oitenta e cinr:o mi

lhões, seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e cin':: 
qlienta e olto CruZeiros e setenta e três centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Fedç:ra! .resolve: 

Art. t 9 _ 1:. a Prefeitura Mu!licipal de Poxoréo (MT), 
nos termos do art. 2? d,a Resolução n9 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a_ elevar o 
montante de sua __ ç:jjvLda consolidada i_nterna em CrS 
85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões:-seis~Diõs ·e seS
senta e_oitQ mil e trezentos e cinquenta e oito crUzeiros e 
setenta e três centavos), correspondentes a 50.897,94 
ORTNs de CrS 1.683,14 cada, vigente em abril/82, a fim 
de que possa contratar _um. empréstimo de i_gual valor, 
junto à Caixa Econôm_ka: I:ederal, esta na qualidade de 
agente financeir_o __ ~_Q_fl,lndo de Apoio ao De:;envolvi
mento Social - F AS, destinado à construção de merca
do público, de lavanderia pública e implantação de 
meios-fios, sarjetas e aquisição de equipamento para co
Ieta de lixo, naquele Município, Obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco C~_ntral do _B_rasil, no ___ respectivo 
processo. 

Art. 2\'. Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, fO de março de 1983. ~Severo 
Gomrts, Presidente, em exercício ~ Benedito Canelas, 
Relator- Luiz Cavalcante- Pedro Simon- Jorge Ka
lume -- Affo"nSO l:airiQrgo. 

PARECERES N•s 301 E 302" DE }983 

Sobre o Projeto de Resolução n\' 29, de 1983, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura 
Municipal Poxoréo (MT) a elevar em Cr$ 
85.668.358,73 (oit~nta e cinco mi_lhões, seiscentos e 
sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzei
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna''. 

PARECER N• 301, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Benedito Canelas 

o Projeto sob exame, _d_e autgria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n9 246/82 do Senhor Presidente 
da República, autoriza a Prefeitura Municipal âe P<ixo
réo (MT) a contratar operação de crédito_ no valor de 
Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e 

Relator: Senador Benedito Canelas 

A matéria sob nossa _apreciação, jã exaustivamente 
anl:llisaôa pela autora do projeto de Resolução em tela, 
óbjetiva autorizar a Prefeítura Municipal de Poxoréu 
(MT), nos termos do que estabelece o art. 29 da Reso
lução n\' 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar ope
ração de cr~ito no valor de Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e 
cinco milhões, seiscentos e sesse;t:tta e oito mil, ~re~entqs e 
cipqilenta e oito cruz.eiros e setenta e t~ês centavos), cor-
respondente a 50.897,94 ORTN, d-e Cr$ 1.683,14 cada, 
vigente em abril/82, destinada à construção de mercado 
público, de lavanderia pública e implantação de meios
fios, sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de 
lixo, naquele Municipio. 

A propÔsição" mereceU a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ
nones legais pertinentes ao assunto. 

Nos aspectos gue competem a este Orgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, vez que a operação de crêdito a ser autorizada propi
ciará relevantes melhorias de saneamento e_ urbanismo 
:naquela área. 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala da Comissão, 28 de abril, de 1983._-Passos Pôrto, 

Presidente- Benedito Canelas, Relator- Almir Pinto 
-Alfredo Campos- Gaivão Modesto- Lomanto Ju
nior- José Lins- Benedito Ferreira- Jorge Kalume. 

PARECERES N<>s 303, 304 e 305, DE 1983 

PARECER N• 303, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'~ 
49, de 1983 (n<? 70{83, na origem), do Senhor Presi~ 
dente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de ltiquira (MT), a contratar 
operação de crédito no valor de CrS 81.123.270,29 
(oitenta e um milhões cento e vinte e três mil e duz;en
tos e s.etenta cruzeiros e vinte e nove centavos). 

Relator: Senador Benedito Canellas 

Com a Mensagem n9 49/83, o Senhor Presidente da 
República submete à -deliberaÇ'do do Senado Federal, 
pleito da Prefeitura Municipal de ltiquira (MT), que ob~ 
ji::tiv::~ -contratar, junto à Caixa Econômica Federal, me
diante a uHHzução de recursos do Fundo de Apóio ao 
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Desenvolvimento Social (F AS), a seguinte operação de 
créditq: 

"Características da operação: 
A- Valor: Cr$ 8l.123.270,29 (correspondente a 

41.045;17 ORTN, à razão de Cr$ 1.976,41, em 
jul/82); 

B- Prazos: 
l - de carência: 2 anos; 
2 _ ___,_de amortização: 10 anos; 

C --Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., e 
2 - correção monetária de 40_% do índice de va

riação das ORTN; 
D - Garantia: Vinculação de parcelas do Impos

to sobre a Ci.rculação de Mercadorias ICM; 
E- Destinação dos Recursos: Construção de ga

lerias pluviais, guias, sarjetas e aquisição de equipa
mentos para coieta de lixo." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
encaminhamento do pedido, por entendê-lo social, eco
nômico e financeiramente viável, não devendo os s_eus 
encargos gerar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento a ser financiado pela 
presente operação de crédito enquadra~se nas normas 
operacionais âo F AS ~ tem merecido a acolhida da Casa. 
mesmo l_evando-_s~ em consideração as características do 
financiamento que trabalha com juros negativos (6% a.a. 
+ 40% do índice de variação das ORTN). 

De outra parte, â capacidade de pagamento da Prefei~ 
tura em questão está perfeitamente comp'atibilizada, jã 
que a sua ma:rgem de poupança real mostra-se superior 
ao maior dispêndio que a sua dívida consolidada interna 
apresentará, após a realização da operação pretendlda. 

Ante o expõsto, acolhemos a Mensagem nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 30, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itiquird (MT} 
a elevar em CrS 81.12.3.270,29 (oftenta e um milhões, 
cento e vinte e três mil e duzentos e setenta cruzeiros e 
vinte_e nove centavos) o montante de sua dívida conso
lidada_ fnter_na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de ftiquira, Estado 
de Mato Grosso, nos termos do art. 2\' da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada in
terna em· Cr$ 81.123.270,29 (oitenta e um milhões, cento 
e vinte e três mil e duzentos e setenta cruzeiros e vinte e 
nove centavos), correspondente a 41.045,77 ORTNs, 
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 
(um mil novecentos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e 
um centavos vigente em julho de 1982) a fim de que pos
sa contratar uma operação de crédito de igual valor,jun
to a Caixa Econômica Federal, mediante a utilizàção de 
recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial 
(F AS), destinada à construção de galerias pluvíaís, gulas, 
sarjetas e aquisição de equipamentos para coleta de lixo, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
peta Banco Central doBrasii, no respectivo process-o. 

Art. 2\' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 10 de março de 1983. -Severo 
Gomes, Presidente em exercido - Benedito Canellas, 
Relator- Luiz Ca~·atcante- Pedro Simon -Jorge Ka
lUme - Affonso Camargo. 
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PARECERES N'S. 304 e 305, DE 1983 

Sobre o Projeto de Re.soluçilo n"' 30, de 1983, da 
Conlissào de Economia, que Hautoriza a Prefeitura 
Municipal de Itiquira (MT) * elevar em CrS 
81.123.170,29 (oitenta e um milhões, cento e vinte e 
três mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada inter~ 
na". 

PARECER No 304, DE 1983 . 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Jo.sé Frage/li 

O presente Projeto de Resolução. da Comissão de 
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu 
Parecer sobre a Mensagem nl' 49 f83, do Senhor Presi
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de 
Itiquira (MT), a contratar empréstimo no val<?r~_de CrS 
81.123.270,29 (oitenta e um milhÕes, Cento _e vinte e três 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e nove centavos), 
destinado a financiar a construção de g_alerias pluviais, 
guias e sarjetas e aquisição de equipamento de coleta de 
lixo, para aquele Município. -

O pedido foi formulado n~s termos d<:\,Pr~itua:do f!O 
artigo 29 da Resolução n9 9.3, de 1976, do· Senado Fede
ral, implicando, por conseguinte, a não-observãncía dos 
limites fixados no artigo 29 da Resoluçã~ n9 62, de 1915, 
também do Senado Fideraf. --

Assim, verifica-se que a pfoposíção foi elaborada Con
soante- as prescrições legais e_regimentais aplicáveiS à eS
pécie, merecendo, por ísso,-o nosso encaminhamento fa~ 
vorãvel, no que tange aos aspectos da constitudonal_ida-
de, juridicidade e técnica legislativ3. -

Sala da Comissão", 13 de abril de 1983. ~Murilo Ba
daró, Presidente- José Fragelli, Relator- Martins Fi
iho- Carlos Alberto- Pedro Simon- Carlos Chiare/li 
-Hélio Gueiros --Alfredo Campos-- José lgnáclo
Benedito Canelas --Aderbal Jurema. 

PARECER No 305, DE 1983 

Da Comissão de Municípios 

Relator: Senador Benedito Canelas 

A matéria sob exame, de autoria da Comissão ~e_EcO
nomia, do Senado Federal, objetiva aUtorizar a Preff:itu
ra Municipal de Jtiquira (MT) 00s termos d_o que estabe
lece o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, -do Senado Fe
deral, a contratar operação de créd~!O no ~lar ~e CrS 
81.123.270,29 (oitenta e um m1ihões, cento e _vinte e três· 
mil, duzentos e setenta cruzeiros e vinte e ~Ove centavos) 
destinada a financiar a cOnstrUção de galerias pluviais, 
guias e sarjetas e aquisição de equipamentos da coleta de 
lixo. 

A proposição mereceu a acolhid? da Comissão de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os câ~ 
nanes legais pertinentes ao assunto. -

Nos aspectos que competem a este órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela autora da proposição tendo em 
vista os reais beneficias que os empreendimentos acarre
tarão para aquela municipalidade. 

Sala da ComisSão, 2~ de abril de 1983.- Passos Por
to, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Almir Pin
to - Alfredo Campos- Gahiio Modesto - Lo manto Jú
nior- José Lins- Benedito Ferreira -Jorge Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia)- O Expedien· 
te lido vai á publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

PIARlO lJQ CONPRESS!) NACIONAL (Seção II). 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 70, DE 1983. ~ 

Estabelece critério e limite para os reajustes dos 
preços de ingressos de jogos de futebol. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Os reajustes dos preços dos ingressos para os 
jogOs de campeonatos de futebol, em todo o País, so
mêntê poderão ser feitos uma vez a cada ano, obedecido 
o limite máxlmo do índice oficial da inflação. 

Art. 29 O descumprimento ao disposto nesta lei im
plicará na apreensão dos ingressos confeccionados irre~ 
_gularmente, bem conlO, se julgado necessário, na suspen~ 
são do jogo programado, a cargo da fiscalização da SU
NAB. 

Art. 3"' Esta lei entrará em vigor na data de sua 
Publicação. 
---A ri: 49 Revogam-se as disposições em contrário-:-

JustificiiÇão -

-Penso que O I1:gislador federal precisa intervir com me
dida saneadora, urgentemente, nessa questão dos preços 
dos ingressos para partidas de futebol, particularmente 
no que _d_iz respeito aos reajustes freqiientes por eles so~ 
fridoS,-sem qualquer critêrio ou limite. 

N ii ve:rd:ãde~ os preços de ingressos tornaram-se ina
cessíveis à bolsa popular, do que resulta ficar privada a 
população de seu maior divertimento, o futebol. 

A -nossa proposiÇão, sem desconsiderar que vivemos 
em conjuntura inflacionária que obriga ao reajustamen
to .de todas as coisas, inclusive do entretenimento, cuida, 
todavia, de estabelecer um !imite para o aumento dos in~ 
gressos·-oe fliteOol. 
-Sala das Sessões, em4 de maio de 1983. -Ne!sOJt Car

neiro. 

Ãs Comissões de Constitutçao e Justiça e de Fi
nanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto 
que vem de ser lido será publicaçlo e remetido às cernis~ 
$Ões competentes. 

Sobre a _mesa, projetas de resolução que vão ser lidos 
pelo Sr. III-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE RESOLlJÍ::Ú) No 31, DE 1983 

Al_teni o -art: 392, caput, e seu§ J9, do Regulamen
to Administrativo do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve:. 

Art. }9 O art. 392, caput, e seu§ 39, do Regulamento 
Administrativo do Senado Fede_ral, aprt?vado pela Reso
ILiÇãci Jl9 58, de 1912, pilssam a viger co-m~ seguintes al
terações: 

.. Art. 392. Após cada decênio de efetivo exercí
cio, conceder~se-á licença especial de 180 (cento e oi
tenta) dias ao servidor que a requerer, com todos os 
direitos e vantagens do cargo, inclusive a prevista no 
art. 406 deste Regulamento. 

§ jO ................................... . 

§ 2• ~ ..... ~.;.., ....................... . 
§ 39 O servidor, ocupante de cargo em comi_s-

~ --são oU função gratificada, quando- ;m gozo de li
cenCá especial, não perderá o vencimento do cargo 
enfcOfuissão ou a gfcitific;;~ção de função, bem assim 
qualquer outra vantagem que esteja percebendo, in-
clusive a referida no caput deste artigO." -

Justificação 

Estab!.!lece o art. 392 do Re_gulamento Administrativo, 
que ao s-ervidor será cOncedida licença especial, após 

Quinta,feir~-5 .. l<j6.J 

cada decênio de efetivo exercício, com todos os direitos e 
vantagens do cargo. (o grifo ê nosso) 

Como ê sabido, a "licença especial" é, a rigor. um 
"prémio" conferido aO servidor, não se devendo, portan
to, criar óbices de ordem financeira ao seu gozo, sem o 
que, pode-se dizer, será ela praticamente proibitiva, 
como até agora vem ocorrendo, bastando atentar-se 
para o baix:íssimo número de petições com essa finalida
de. 

Conceder~se a licença em tela, como acontece atua).. 
mente, com significatiVa r_eduçã_o na remuneração dos 
beneficiados, constitui umã injustiça que cumpre ser cor
rigida, sem tardança. Não é outro o objetivo da presente 
proposição, que procura sanar tal lacuna no Regulamen
to Administrativo da_ Casa, garantindo ao servidor em 
gozo de; "licenç.i esPecial", a manutenção da remune
ração_ (tue vinha percebendo. 

·saJã das Sessões, 4 de maio de 1983.- Passos Pôrto 
- ~Lomanto_ Júnior.- A_der~al__.fy.rema. _ 

LEG/SLAÇÀO CITADA 

RESOLUÇÃO N'58, DE !982 

Dispô; sobre o Regulamento Administrativo do 
Senàdo· Fed_era~. 

. -· ......... -~ ......... ;. -..... -.-,; .-;. ·''. ·:~ ~ ~-· 
A,rt. 392. Após cada decênio de efetivo exercício, 

COriCeder-sC:.á licença especial de 180- (cento e oitenta) 
dias ao servidor que a requerer, com todos os direitos e 
-vantagens do _cargo. 

§ 39. O servidor que ocupar Cargo em comissão ou 
função gratificada, quando em gozo de licença especial, 
não perderá o vencimento do cargo em comissão ou a 
gratificaQão de-função. 

Att. 406. Diária é a retribuição devida ao servidor 
pelo comparecimento ao serviço, em conseqüência de 
cada sessão-extraordinária do Senado Federal ou con
junta do CongreSso Nacional, calculada à razão de 1/30 
(um trinta avos) do valor da remuneração mensaL 

.. -~ ... ·-· .. ., .... ~ .·.::. .·;~ ·-·'" ·~ .... -. ~ .· .... -~· .·.;. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 32, DE 1983 

Dá nova redação ao art. 113 do Regimento Interno 
do Senado Fed~ra:f~ referente às atribuições da Co-

- ~~ssã9. de-s~tiUntn~ã NBciona.l. 

Q_Senado Federal resolve: 

Art. 1~ __ Q_.art. l I3 do Regimento Jnterno do Senado 
f~deral passa a vigorar com a ~eguinte redação; 

... Art. 113. À Çomis.são de Segurança Nacional 
Compete opinar sobre as matérias de que tratam os 
arts. 15 § 19, b, e 89 da Constituição, as referentes às 
Forças Armadas de terra, mar e ar, requisições mili
tares, declaração de guerra, celebração de paz, pas
sagem de forças estrangeiras e sua permanência no 
território nacional, polfcias militares, quaisquer ou~ 
tras matérias que envolvam a segurança nacional e 
ainda, fiscalizar as ativid<ldes do Serviço Nacional 
de Informações." 

Art. _ 29 Esta R~olução entrará em vigor na data de 
sua _et(bl)ca_çàO. 

Aft.- 39 Revogam-se as disposições_ em contrário. 

Justificação 

Se faz necessário nos dias de hoje, ampliar a capacida~ 
de de ação do Congresso Nacional, visando, sobretudo, 
a reconquista definitiva de suas prerrogativas. 

MuiÍas matérias que pOdCriam gravitar no- âmbito do 
Legisbtivo foge entretanto ao seu controle. Em um regi
me democrático onde o Executivo governa em estreita 
correlação com o Legislativo e o Judiciário, a democra~ 
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cia se desenvolve de maneira ffii!ÍS eficaz.- As Contra
dições e os conflitos que·s:e fóriiláin sãõ bem menores-e 
as decisões tomadas são inegavelmente o resultado -de 
um consenso que representa mais autenticamente os in
teresses da sociedade como urn_ todo. 

Ao contráriO, quando o Estado concentra as decisões 
e assume total ín"iCíãtiVifSObree:tas;·corte o risco de pro
vocar sérias deformações no tecido com conseqüências 
imprevisíveis sobre o seu desenvolvimento normal. Para 
evitar os impactos desses golpes o Estado necessita divi
dir poderes e iniciativas e, cõm istó, garantir-a continui
dade de sua ação. 

Face ao dilema institucional em Que-vivemos, o ponto 
crucial de toda discussão n_o ãm.OitcjjU:iídico-político, es.:
tã portanto no fato de que a sociedade não aceita- mais 
permanecer cega diante das realidades correntes. Duran
te muitos anos as pessoas foram obrigadas a aceitar mui
tas coisas, a não partíclpar e a convivef com uma paz que 
na realidade nunca existiu. Hoje em dia ela começa a exi
gir maior participação e começa também a exigir que o 
Estado estabeleça um diálogo mais amplo com seus re
presentantes mais legítimos. 

Por exemplo, tanto o COngresso Nacional, quanto as 
entidades mais representativas do conjunto da sociedade 
civil têm receio de que as organizações de informação e 
contra~ informação do Estado, vivas como estão, conti
nuem isentas de qualquer fiscalização. Assim, se pode
mos, com bastante justiça, tomar a iniciativa de acompa
nhar suas atividades, devemos fazê-lo em nome das liber
dades indiViduais e da democracia. 

Assim sendo, através dessa colaboração progressiva 
entre o Estado e a $_0Ciedade, se conseguirã chegar a um 
equilíbrio para a implantação de uma-verdadeira demo
cracia política no Pafs. Além disso, seguindo esse mesmo 
caminho, chegaremos igualmente a uma série de ques
tões que poderão ser respondidas para o bem de todos os 
cidadãos. A resposta a essas questões jâ será sem dJivida 
um grande passo para se definir finalmente como pode
ria se operar e como poderia se manifestar as relações en
tre o Estado e as classes sociais, a articulação do poder e 
do saber, os procedimentos de individualização, a lei, a 
nação. 

Nossa iniciativa ao-apreSenta-r este projeto, visa por
tanto, acima de tudo, restabelecer os valores democráti
cos eru um momento em que o próprio Co"ngresso Na
cional parte em busca da recuperação de sua identidade 
perdida. 

Conceder à Comissão de Segtirail.ça Nacionai do Se
nado Federal o direito de ftScalizar as atividades do SNI~ 
constitue, inegavelmente, um ponto importante na recu
peração dessas prerrogativas, e um serviço que o Poder 
Legislativo prestará à sociedade e ao Próprio Estado, no 
sentido de ajudá-lo a alargar os caminhos da chamada 
abertura democrática. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1983.- Henrique San
til/o. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os projetas 
lidos, após publicados e distribuídos em avulsos. ficarão 
sobre a mesa durante 3 (três) sessões, a fim de receberem 
emendas, nos termos regimentais, após o que serão des
pachados às comissões- competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que vai sef lidQ pelo Sr. 
J9-Secretárlo. 

t lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 644, ()E 1983 

Senhor Presidente, 

Solicito encaminhar ao Ex..celentíssimo Senhor Minis
tro da Fazenda o seguinte requerimento de informações: 

I) Qual o teor dos Projetas I e 2, assinados pelas au~ 
toridades económico-financeiras do País com os repre
sentantes dos bancos internacionais? (Os documentos 
devem ser enviados ao Senado}. 

2) Que compi"-oiTlissos assumirãm os bancos interna
cionais com as autoridades econômico-finail.ceiras brasi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

!eiras relativamente às linhas de crédito discriminadas 
nos projetas- 3 e 4? (Os estudos a respeito, elaborados 
p~lo Banco Çentral, devem ser apresentados ao S~nadq).. 

3) O Projeto de Lei do Senado nQ 84, de 1982, que 
trata da J!latéria, estã em tramitação na Casa. 

Justificação 

Quatro são os projetas referidos ao refinanciamento 
da__ dívida externa brasileira. Conhece-se, deles, uma 
síntese inc_ompleta a respeito. Quando esteve no Senado, 
o Mínistro _Emane GaJvêas díscorr~u sobre eles, sem que 
fizesse chegar ao conhecimento da Casa o inteiro teQr de 
cada um. Dois, ao que se sabe, foram assinados pelas au
toridades brasileiras e pelos representantes dos bancoS 
internacionais. Os restantes alcançam apenas compro
missos. Existem estudos sobre a matéria, realizados pe
los órgãos técnicos brasileiros, os quais devem ser tra~:i
dos ao conhecimento da Casa. 

1:: chegado o momento de termos um conhecimento 
sobre o que está definido nesses projetas. 

A solicitação que ora fazemos em Plenário prende-se 
ao fato de que foi em plenário que o Ministro Emane 
Galvêas os citou à Casa. e a dossa iniciativa, no momen
to,_ decorre daí e é um complemento desse fato. 

Sala das Sessões, 2 de maio de 1983. -Itamar Franco, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serijo reque
ridas as informações solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu as Mensagens n'l's 81 a 83, de 1983 (n\15 145 a 
147/83, na origem), de 2 do corrente, pelas quais o Se
nhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado 
propostas do Sr. Ministro de Estado da Faz~nda para 
que os Governos dos Estados da Bahia, de Mato Grosso 
e do Piauí, sejam autorizados a realizar operações de cré
dito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Eco
nomia e de Constituição e Justiça. 

O -SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia recebeu a Mensagem n9 84, de I 983 (nQ 148/83, na 
origeril), de 2 do corrente, pela qual o Senhor Presidente 
da República, nos termos do disposto no art. 42, item 
VI, da Constituição, submete ao Senado proposta do Sr. 
Ministro de Estado da Fazenda para: que a Prefei(ura 
Municipal de Campo Alegre (SC), seja autorizada a rea
lizar operação de crédito para os fins que especifica. 

A matéria será despachada às Comissões de Econo
mia, de Constituição e Justiça e de Municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao Senador Aloy~io Chave_s, na qualidade de 
Líder de Partido. 

O SR.. _ALOYSIO CHAVES (Como Lfder, pronunCia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Desejo registrar a remessa ao Congresso Nacional, 
atravês da Egrégia Câmara dos Deputados, na data de 
ontem, de importante Mensagem do Poder Executivo 
encaminhando projeto de lei que dispõe sobre os objeti
vos e a promoção do desenvolvimento urbano, e dá ou
tras providências. 

Esse projeto de lei estâ consu_b:;tanciado em 5 I artigos. 
O Senhor Presidente da República remeteu a Mensagem 
sem fixação de prazo, para amplo exame na Câmara dos 
Deputados e no Senado Federal, porque se tfata, em ver
dade. de matéria extremamente complexa, importante, 
cujo exame acurado, isento, ineticuloso, pelo Congresso 
Nacional, pode redt,mda.r, afinal, lei que a sociedade bra
sileira reclama, neste momento, para solução de proble
mas que afligem sobretudo-, as nossas grandes cidades, as 
nossas grandes metrópoles. 

,Este, Sr. Presidente, é um fenômeno, de certa maneira, 
-antigo, mas que se agraVa conSideravelmente; mormente 
depois da II Guerra M undiat. 
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No livro "Sociologia Americana" que Talcott Parsons 
organizoll, Charles Tilly, ao estudar as forma$ de urbani
zação, esCreveu estas linhas que aqui reproduzo: "Du
rante o's primeiros noventa e nove centésimos de sua 
exis_tência na Terra_, 6 FtOmerii viveu _sem cidades. Nos úl
timos lQ mil anoS, ele compensou violentamente essa 
longa falta. Visto que o novQ tipo de comunidade envol
veu da agricultura estabelecida nas terras ·que se esten
diam do Bósforo ao Golfo Pérsico entre os anos 8000 a 
3000 _a.C., quase todos os aumentos da capacidade do 
homem .E_a_r~ __ organizar esforços coletivos e explorar o 
meio fi~ico "provocã.ram novo arranco de crescimento ur
bano. Está claro que houve intervalos de calma e até in
versões dessa tendência; o período da história européia 
que os ocidentais denominam, um tanto provinciana
mente, a Era do Obscurantismo e: apenas um exemplo de 
desurbanização. •• Mais rapidamente do que se podia ima
ginar, o homem recuperou o tempo perdido. A cota das 
cidades de toda a população mundial cresceu de maneira 
espantosa: quase nada no ano 3000 a.C., menos de 1% no 
ano 100 d.C., menos 5% em 1800, um terço nos nossos 
dias. 

Nas três primeir"ãs décadas do séc. XX, o aumento po
pulacional das cidades ror cerca de. 50% maior do que 
previsto nas mais a~torizadas estatísticas demográficas. 
Em 1980, cerca de 60% da Humanidade vivem em ntí
cleos urbanos e no ano 2000 calcula-se que esse contin
gente alcançarâ 80%. 

Seu âmbito de influência sobre a população que efeti~ 
vamente não mora em cidades, assim como de umas ci
dades sobre as outras, aumentou mais do que tudo. 

A densidade demográfica nas grandeS urbes atinge a 
cifras estonteantes. Dalfas, nos Estados Unidos, tem 
1.200 habfkm2; New York, 9.000 e 30.000 na ilha central 
de Manhattan. Hoje em dia a Inglaterra só tem um déei
ffio de sua população na zona rural. O Brasil. citando 
exemplos ao acaso, 2 cidades têm hoje mais_cle 6 milhõeS 
de habitantes, e 3 cidades na classe de 2 milhões de habi~ 
tantes. e, de acordo com as últimas informações, Tóquio 
e New York se aproximam da casa de 20 milhões. Surgi
ram. assim, em todo o Mundo as megãlopes, com seus 
terríveis problemas de poluição, trânsito, abastecimento 
de água, luz, alimentação, sa6de, escolas. Como imensas 
manchas de óleo cres~ram essas cidades tentaculares 
absorvendo paulatinamente os núcleos satélites. 

Qual a causa fundamental desse fenômeno hodierno? 
Com ajuda significativa prestada pelo crescimento da 
moderna nação soberana, foi a industrialização quem fez 
isso. 

Outros fatores ancilares concorreram para acelerar 
esse creScimento desmedido, mas o aparecimento das 
grandes metrópoles data do inicio da Revolução Indus
trial no fim do séc. XVIII. Renê Bazin retratou o êxodo 
rural nas páginas de celebrado romance: "La Terre qui 
Meur". 

Ninguém contesta, Por exemplo, a influência aa si
tuação geográfica. O Rio de Janeiro abraça um porto es
petacular. Tóquio se expande à volta de uma grande 
baía. Buda dos príncipes e a Peste dos mercadores foram 
por muíto tempo divididas e, afinal, unidas pelo Danú
bio. Atê a língua proporciona exemplo da padronização 
urbana: no século passado, o italiano vernáculo se di
fundiu de cidade$ como Florença e Roma para substituir 
os inúmeros dialetos que costumavam dividir em peM 
daços o mapa lingüístico da Itália. 

Fixemos, porêm, um ponto essencial: as cidades sur
gem em todo o mundo; é a forma normal de convivência 
humana. Crescem e se agigantam, e, com elas. os proble· 
mas que geram, sendo, por isso, indispensável enfreUtã
los de maneira técnica, mediante cuidadoso planejamen
to. Sem essa orientação acabaremos para o caos. 

Caos, Sr. Presidente, do qual, de certa maneira, já se 
teve: umã ante-yisão clara, com os graves problemas que 
atin&iram-reCentemente a administração de Nova Ior
que, a administração do Estado da Califórnia. 
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Este projeto de lei, cl.ue o Senhor Presidente da Re
pública remeteu ontem à Câmara dos Deputados, sabre 
o parcelamento do solo urbano, constitui uma das men
sagens mais importantes já chegadas ao Congresso brasi
leiro. Estou certo de que, tendo-a remetido, sem fixação 
de prazo, à Câmara dos Deputados para um exame cui
dadoso, meticuloso, acima de todos os partidos, esta é a 
oportunidade do Congresso Nacional, da Câmara e do 
Senado darem uma excelente contribuição pata ~r-elabo
ração desta lei exigida pela sociedade brasileira. 

Nas três Primeiras décadas do seculo XX, o_aumento 
populacional das cidades foi cerca de so% maiOr-do que 
o previsto nas mais autorizadas previsões demográficas. 
Em 1980, cerca de 60% da humanidade vivem em" núcleos 
urbanos e no ano 2000, calcula~se que esse contingente 
alcançarâ 80%. 

A respeito da legislação, há a registrar a maneira lenta 
e esporádica como ela se consolida em todos os pafses. A 
França tomou a dianteira em 1919, ao promulgar lei 
sobre o parcelamento do solo urbano, já com o escopo 
de fixar o homem dentro das estruturas urbanísticas exisM 
tentes naquele pafs, que emergia então da primeira e deM 
vastadora grande guerra deste século. Logo depois a Ale
manha promulgava legislação sobre _a matéria, _seguida 
pela França que, em 1924, aperfeiçoava a lei então em vi~ 
gor, traçando novas diretrizesjurídicas para metodizar a 
convivência dos homens nas cidades, buscando previnir 
e eliminar a eclosã.o de conflitos sociais decorrentes da 
grande e desordenada concentração urbana. 

Na América do Sul, o Uruguai, como ressalta Serpa 
Lopes, em 1931, pela primeira vez, efaborou legisiação 
sobre o parcelamento do solo urbanq, visando_ não s_ó à 
proteção ambiental, como, igualmente, aos d.ireítos dos 
adquirentes de lotes urbanos. 

No Brasil, só a partir de 1934 cuidouMse_ de orgãnizar 
sistematicamente a legislação sobre parceiãmento do soM_ 
lo. RegistreMse, a propósito, a primeira manifestação le
gislativa, que foi, em 1937, o Projeto Waldemar F~rr~ra., 
apresentado à Câmara dos Deputados, ~ que teve sua 
tramitação obstada pelo golpe de 10 de novembro de 
I 937. Mas as idéias do ilustre jurista paulista foram em 
grande parte incorporadas pelo Decreto-lei n~' 58, de 10 
de dezembro de 1937, regulamentado pelo Decreto n~' 

3.079, de 15 de setembro de 1939. 
Registre-se ainda o projeto do professor Hely L. Mei

relles, que embora distorcido em vários pontos, serviu de 
base ao Decreto-lei n~' 271, de 28 de fevereiro de 1967. 

Nesta Casa, em 1977, o então Senador Otto Lehmann 
apresentou eXcelente projeto de lei sobre o parcelamento 
do solo urbano. Os problemas se haviam avolumado em 
várias grandes cidades, sobretudo em São Paulo, com re-
clamações freqüentes a respeito de loteamentos clandcsM 
tinos. As municipalidades foram consultadas; as contriM 
buições recebidas foram escassas, de tudo resultando, 
afinal, a Lei -n~~-6:766;-dC--1 m--:-que-agora -é reformulada 
pelo projeto de lei ontem remetido à Egrégia Câmara dos 
Deputados pelo Poder Executivo. 

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES -:-_pois não, nobre Sena
dor Humberto Lucena. 

O Sr. Hwnberto Lucena- Ainda não li, senão superfiM 
cialmente, o projeto de lei, do Senhor Presidente daRe
pública ao Congresso Nacional, dispondo sobre a ocu
pação e parcelamento do solo urban,o no País. Mas, 
acredito, pelo que pude sentir, que aquela proposição 
oficial poderá servir de base para o início de uma reforM 
ma urbana em profundidade, a ser promovida com o 
apoio do Congresso NacionaL Agora, além da ocupação 
e parcelamento do solo urbano, chamaria também a 
atenção de V. Ex', porque nesse sentido estou elaboran~ 
do um projeto que vou encaminhar talvez aiqda esta se
mana ou na próxima ã Mesa do Senado, para o caso das 
locações residenciais urbanas. Nobre Senador, da mes
ma maneira que o Governo- en-viou um projeto ao Con~ 
gresso Nacional sobre a ocupação e parcelamento do 
solo urbano, devemos também nos preocupar" mais com 
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os aspectos sodais das locações residenciais urbanas, 
diante do aumento vertiginoso dos aluguéis que a classe 
média e as classes trabalhadoras já não suportam mais. 
Antes de 1964-, com uma inflação muito menor, vota
mos, com o apoio quase unânime do Congresso N acio
nal, o congelamento dos aluguéis. Depois de 1964 houve 
a liberalização dos aluguéis. O meu projeto é um meio 
termo. Espero também que ele venha a contar com a boa 
vontade de V. Ex', para que juntos possamos realmente 
resolver os gravíssimos problemas das megalópoles bra
sileiras. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Hum~ 
berto Lucena, aguardarei, com prazer, a apresentação do 
projeto de V. Ex• para examiná-lo. V. Ex• o anuncia 
como um projetó ·voltado para a solução de problema de 
irande importância social para este País. Mas eu diria 
que no topo desses problemas vaiMse situar a nova lei de 
caráter geral, abrangente, normativa; para superar 
problemas graves, sobretudo os que resultam de um conM 
ceito já superado a respeito da propriedaçie privada, não 
o direito individualista, absÓiuto, exclusivista, como 
oriundo da formulação romana, mas revestida aproprieM 
dade da função sÓcia! que lhe é ínsita, como a no~sa 
Constituição prevê no Título III da Ordem Econômica e 
Social. · · . 

Sua Santidade usou uma expressão lapidar quando 
-disse que sobre a propriedade, hoje, recai uma hipoteca 
social. E é justamente com este sentido, com esta orien
(ação que o Governo- elaborou este projeto de lei e o 
mandou ao Congresso Nacional, o qual estou hoje, não 
analisando nos seus aspectos particulares, mas fazendo, 
Sr~ Piesidente, apenas o registro da entrada no CongresM 
so Nacional dessa mensagem do Senhor Presidente da 
República. Tal a importância que ela t~m, não pode pasM 

-.sar de.SpérCdJida~ não pode passar sem um registro partiM 
·· cUlar. 

Ouço vários pronunciamentos de eminentes Senadores 
e Deputados da Oposição a respeito da atualidade e da 

_importância_,do problema da ocupação do solo urbano. 

Essas questões têm sido colocadas em debates, em seM 
minãrios, em conclaves, em simpósios e agora, uma lei, 
relativamente recente, mas j_á necessitando de atuaJiM 

- zação, como a de 79, vai ser modificada, ampliada e 
aperfeiçoada por um novo instrumento legal que o GoM 
verno solicita ao Congresso brasileiro. 

-- Na Exposição de Motivos do Sr. Ministro do Interior, 
há alg~:~mas passagens que revelam, de maneira nitida, 
essa preocupação do Governo e que desejaria ressaltar, 
neste momento. 

Diz a Exposição de Motivos do Ministro do Interior 
~·ao Seilhor Presidente da República: 

_ 1.. O exame dos problemas urbanos brasileiros 
revela a ocorrência de processo.de urbanização râpiM 
do e concentrado que tem contribuído para o agraM 
vamento dos desequilíbrios regionais e provocado 
deficiências na estrutura interna das cidades. 
VerificaMse assim também, a dificuldade do Poder 
público ~m acompanhar o acelerado cr~mento 
urbano que se manifesta pelo desordenado processo 
de ocupação do solo e pela carência de equipamen~ 
tos urbanos e comunítários. Esta dificuldade decorM 
re, em grande parte, da insuficiência do instrumenM 
ta[jurfdico disponível, que não acompanhou as pro
fundas transformações da realidade urbana. Estes 
fatos evidenciam a urgência em aperfeiçoar este ins
trumental, mediante modificações da legislação 
existente, da_instituição de novos instrumentos, a 
exemplo das Leis n9 6.766/79, que dispõe sobre o 
parcelamento_ do solo para fins urban_os e n9 
6.803/80, sobre as diretrizes básicas para o zoneaM 

. mento indl!strjaJ nas áreas críticas de poluição. A 
proposição de.uma lei de desenvolvimento urbano 
que, em âmbito f!acional, consolide os vários aspec
tos da gestão dos P~oblemas das cidades é necessária 
para assegurar aos administradores urbanos conM 
dições efetivas de atuação no meio urbano. · 
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Esta longa e bem elaborada exposição de motivos. Sr. 
Presidente, encara os problemas não só das grandes cidaM 
des, das grandes metrópoles, das nossas megalópoles, 
mas, também, o problema que resulta da instituição das 
chamadas áreas metropolitanas no Pafs, por força do 
disposto no art. 164 da Constituição Federal. 

Ao assiilaiar, Sr. Presidente, o recebimento dessa menM 
sagem, quero acentuar a preocupação do Governo do 
eminente Presidente João Figueiredo, voltado para o 
problema social, para os problemas que afligem as nosM 
sas comunidades, que afligem o povo brasileiro; esta é a 
tónica da sua administração, do seu Governo. 

Bem recentemente, tivemos a instituição do FINSO
CIAL, e este FINSOCIAL foi aqui combatido. Eu tive a 
satisfação de relatar essa mensagem na Comissão lyfista 
do Congresso Nacional; formulouMse oposição a este 
projeto de lei, formulouMse mais, uma impugnação a resM 
peito da constitucionalidade desse novo instrumento le
gal. No entanto, hoje, ele é invocado inclusive para aten~ 
der soluções que estão sendo aventadas em vários proje-
tos de lei de autoria de eminentes membros dos Partidos 
da Oposição. 

Essa preocupação do GOverilo do emineOte Presidente 
João Figueiredo, está patente na sua orientação, nas di
retrizes do seu Governo e agora, sobretudo, nessa men~ 
sagem que reflete esse cu~ho altamente social do Gover
no do eminente Presidente. 

O Sf. Humberto Lucena - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Pois não. 

O Sr. Humberto Lucena- Já que V, Ex• falou quen6s 
da Oposição com. batemos a instituição do FINSOCIAL, 
devo, inevitavelmente, interferir, mais uma vez, no dig.. 
curso de V. Ex• para dizer que o que fizemos fo:i denun
ciar a flagrante lricohstitucionalidade do d(;creto-leí, 
como. aliás vem sendo praxe do Governo. Naquela ocaM 
sião, o que nós dizíamos e era, sem dúvida nenhuma, in
contestável, é que o decreto-lei criava um novo tributo a 
ser cobradQ no mesmo ano, desprezando o princípio da 
anualidade do tributo que consta 9a Carta Constitucio~ 
na! vigente. E sabe V. Ex,-que o Governo tem assim pro~ 
cedido por -diversas vezes. Agora mesmo, aconteceu com 
o decretoMlei que reformou a política salarial, sem dúvida 
alguma, também inconstitucional, claramente inconsti~ 
tucional. Vários mandados de segurança no Supremo 
Tribunal Federal aguardam julgamento. Portanto, este 
foi o aspecto principal da nossa contestação. E, além disM 
so, o desvirtuamento da função do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico. Não se pode compreender 
que recursos _volumosos, como aqueles que são arrecada
dos através do FINSOCIAL, sejam entregues à gestão 
do BNDE, que passou a ser ,BNDS, dependendo porém 
a sua aplicação de critérios políticos do Senhor PresidenM 
te da República, quando o BNDE sempre teve uma tra~ 
dição de órgão eminentemente técnico. Essas ê que fo
ram a~ questões fundamentais colocadas pela Oposição 
na época. 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Líder Humber
-to Lucena, a praxe não é de o Governo editar leis inconsM 
titucionais, a praxe ê de. a Oposição fazer argüições de ínM 
constitucionalidade sem fundamento jurídico, A }):rova 
disso está em que os sucessivos mandados dç segu~ança 
iJnpetrados perante o Supremo Tribunal, não tiveram 
provimento. 

Essa_ mesma alegação eu ouvi aqui quando se tratou 
da reforma partidária. E eminente colega que hoje não 
mais honra o Senado Federai, porque não foi reeleito, 
assegurava~ proclamava que aquela lei seria embargada 
pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. Quando 
se tratou, aqui, da nomeação do Governador para o EsM 
tado de Mato Grosso do Sul, quando fomos relator, 
também, na Comissão de Constituição e Justiça, a mesM 
ma alegação se fez e se protelou a leitura de um parecer 
para aguardar reunião do Supremo Tribunal Federal, 
quando a liminar seria, apreciada e a decisão do Supre--
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mo Tribunal Federal não foi a favor da tese sustentada 
pelo PMDB. Assim, sucessivos exemplos eu poderia 
apresentar. 

Ocorre é·que sendo o decreto lei que institui o FINSO~ 
CIAL uma providência de alto alcance social, em mtiit9 
boa hora lembrada pelo Governo e implantada pelo Go
verno; a Oposição achou de fazer uma restrição que, se 
prevalecesse, teria impedido a aplicação desses reçursos, 
como vem sendo feito em progiamas de grande alcance 
social, na ârea da Educacão, da Saúde, dos Transportes, 
da Infância, etc. 

O Sr. Humberto Lucena- Mas, afora o caso de Mato 
Grosso, qual é o outro que V. Ex' cita? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Já citei váfíóS. 

O Sr. Humberto Lucena - Não, só citou um. 

O SR. ALOYSIO ÇHA VES - Citei V~riõs, tefõrmás 
partidárias, citei o casO de Mato Grosso, o caso do FIN
SOCIAL. 

O Sr. Humberto Lucena- Não houve r~rsos ao Su
premo ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Vários, e muitos fo
ram impetrados. Se não impetraram, pelo menos utiliza
ram, o que é pior, desse argumento, em plenãrio e nas 
comissões, para tentar impedir a aprovação de projetas 
de lei ou de decretos-lei em tramitação no Congresso Na
ciOnal. ArgUiram a iriconslitucionalidade, alegaram_ a 
inconstitucionalidade, mas não concreti.:z;aram a provi
dência. QuandO a conc-retizaram, não tiveram aCol~ida 
no Supremo Tribunal Federal. 

{O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 
Sr. Presidente, agradeço a comunicação de V. Ex' de 

que meu tempo se esgota, e percebo isto. Curhpro o Re
~imento, mas quero encerrar, Sr. President~, com este re
giStro: louvando mais uma vez a iniciatiV-a do Governo 
do Senhor Presidente da República e ressaltando a iin
portância excepcional dessa mensagem, sobre a qual, te
nho certeza, vai-se debruçar o Congresso Nacional, a 
Câmara dos Depufados e o Senado Federal, para dar à 
sociedade brasileira a lei que ela reclama: (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Coneedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes, por cessão do 
Senador Moacy_r Datla. 

O SR. HELV[DIO NUNES (Pronuncia o seguinte 
discurso)-. Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo fazer um- registro nos Anais do Senado, que me 
e particular e profundamente doloroso. e. que depois de 
longo padecimento e após ter procurado recursos nos 
centros médicos mais adiantados do País, faleceu ontem. 
na Capital do Piauí~ o Sr. António Manoel Gayo-SQ Cas
telo Branco. 

Recordo-me de que, quando cheguei à Assembléia Le
gislativa, em 1959, já encontrei o Deputado António 
GayosO. E quando deixer aqUela Assembléia, oito-ailos 
depois, o Deputada Antônio Gaypso contin1.1ava-a pres
tar os seus serviços ao meu Estado, através da sua ação 
constante na vida política do Piauí. 

Antônio Manoel Gayoso Castelo Branco era filho do 
Desembargador Manoel Castelo Branco--e D. Lina 
Gayoso e Almendra Castelo Branco. Deixa viúva Dona 
Álda Maria de Almendra Freitas Castelo Branco, Advo
gada, e os filhos Lina Josefina Castelo Branco Lages Re
belo, Antonio Manoel Gayoso Almendra Castelo Bran
co Filho, Alda Maria Castelo Branco e Teresã Helena de 
Almendra Freitas Napoleão Rego, todos casados e resi
dentes em Teresímf: 

AntoniÓ Manoçl Gay_oso Castelo Branco, cuja perda o 
Estado do PiaM.í chora, desempenhou, ao lado das ativi
dades politicas, intensa atividade no comércio daquele 
Estado. Homem bom, correto, sincero. 

Posso prestar um depoimento isento, desta tribuna, 
porque,_se nos últimos anos fomos companheiros de par
tido, nos primórdios da minha atividade politíca, formaw 
mos em campos difereriteS. Mas Antônío Gayoso, inva-

riavelmente, manteve a mesma postura, a postura da 
amizade, da lhaneza de trato e da correção. Como com· 
panheiro de Assembléia Legislativa distinguiu-se- pela 
atenção dispensada aos companheiros e Colegas e pelo 
intenso trabalho que sempre desempenhou junto às co· 
munidades interio-ra.nas que, com a capital, lhe deram, 
ao longo dos anos, -o suPOrte pofítico di: que necessitava 
para a representação que sempre honrou. 

Por isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nestas breves 
palavras, quero expressar a minha saudade ao amigo 
morto e ende-reçar à sua familia, aos seUs amigos, à classe 
polítiCa e ao Estado do Piauí a minha integral solidarie
dade. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!Ja) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz, para uma co
municaçãO urgeilte. · 

o· SR. DINARTE MARIZ (Para uma comunicação. 
Senfrevisão do orador.) --Sr. Preside_nte, Srs. Se!J.ado-
res: 

Eu repU.ú) o ãssllnto ufgente j:tofque se tnita, "I·ialmen
te, de uma grande crise, a que está se esboçando no-Nor
deste, notadamente no meu Estado, com a estiagem de
morada deste ano ejã com quatro anos anteriores-dese
ca. 

Então, transmiti ao Ministro Mário Andreazza, de 
quem tinha recebido um convite para comparecer a uma 
solenidade de inauguração no Rio Grande do Norte, o 
seguinte telegrama: 

Minha saúde não permite que esteja presente à 
visita que V. Ex' faz ao ineu Estado, em hora tão 
crucial para sua economia e para o seu povo, com 
.conotações visíveis de ameaça no setor social, cuja 
_tendência é se ml!ltiplicar nos dias seguintes se me
didas sérias e imediatas nã_o foretJ?. adotadª_s pelo 
GÕvenlo Fedei-ai. DeSnece&Sário -ac.rescentar o dra
ma que vivem-õSO.i!SSe$ 4 anos de seca:; em que o Rio 
Grande do Norte vem sendo sua maior vítima, bas
_tando compulsar os dados pluviométricos para sua 
comprovação. Em todo o Nordeste é sem dúvida a 
região do Seridó a mais atíngida de onde as medidas 
assistenciais vêem seni:Jo inais tímidas e ineficientes. 
Cumpro o dever de sugerir-a V. Ex' com o conheci

-mento da região onde nasci, as medidas que julgo 
mais indicadas para atenuar o sofrimento do povO 
em meu Estªdo: a) reajustamento salarial com di
-versificação a mão-de-obra especializada - exem
plo: fabricação de telha, ttiolo, carpinteiro, Pedreiro 
etc_. Atender de imediato a população carente das ci
dade empregando-a em construções de obras públi
cas, notadamente nos setores de educação~ saúde e· 
erradicação das casas de barro ameaçadas pela con~ 
taminação do barbeiro transmissor çla doença de 
chagas. b) desmatamento nas BR onde asjuremas e 
outros arbustos estão prejudicando a visão dos mo
toristas e Onde o DNER vem gastando grande soma 
de recursos com empreiteiros: Este serviço ~pode ser 
iniciado imediatamente, para atender as populações 
de cada município por elas cortado. c) a construção 
de pc;::quenos açudes só não resolve. d) o desmata
mento e a construção de obras darte da BR-226 no 
trecho Currais Novos-Jucurutu e o início das bar
ragens de Buqueirão de ParelhiS- e de Dinamarca 
em Se!fa Negra muito poderão contribuir para ab· 
solver a m~oade-obra ociç:~sa1 além de represe~ tarem 
empreendimentos saudáveiS-a economia e aO desen
volvimento do Rio Grande do Norte. Deixei por úl
timo o problema de uma classe que a miupia-do Po
der Público aindii"I"iãó identific"oU efrf suá ôtica:...:.. 
RefifO·me aos p'roprietãrioS que"" possuem mais de 
500 hectares de terra nesse semi-ãridg e que repre
sentam, nos anos normais, a principal fonte de pro
dução. da região-. - Tomaram empréstimos para 
cons(ruções de açudes e as chuvas não chegam; des-

- --mafam terras e semeiam na dúvida de sua germi
naçãO, o que mesmo ·ocOrrendo -ilão frutificam. 
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Compram rações caríssimas na tentativa de salva
rem os seus rebanhos e terminam ob.rigados a ven
derem parte deles para o Sul do País, levados por 
caminhões que trazeni. de volta o gado para abaste
cer o nosso mercado de carne, significando a desca
pitarização e o empobrecimento da região. Vem 
mantendo há 4 anos os seus colonos sem nenhum 
auxLiio do governo. Enfim de ano a ano semeiam es
peranças e colhem frustrações. Para eles eu gostaria 
de contar com a visão de estadista do eminente Mi
nistro, meu velho e querido amigo, para junto a ou
tros escalões do Governo advogar a prorrogação de 

__ seus débitos_ por 4 anos com juros pagos anualmente 
nos municípios onde vêm sendo reconheciçlas ofi
cialmente as frentes emergentes. 

O Sr. Mar_tins Filho - Permite V. Ex' um aparte? 

0 SR. DINAR TE MARIZ- PoiS i1ão. OUço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex~ 

-·-o Sr. Martins Filho- Nobre Senador Dinarte Mariz, 
-Cj_ueio trazer a- rilinhã -sõlidariedade ao pronunciamento 
qoe faz V. Ex·", neste instante. Realmente, a situação do 

Núf-deste, e Particutarmerite do Rio Grande do Norte, é 
caótica. Ainda ontem, presenciei a um-fato-dantesco; o 
õeputado Agenor- Maria mostrou~me a fotografia de 
uma ·criança de dois anos, morta de fome, no município 
de V. Ex•, Caicó. Isso me causou profunda tristeza, 
nobre Senador. Também ontem, recebi vârias comuni
cações de pequenos e médios produtores, reclamando a 
ação de determinadas agências do Banco do Brasil no 
íiOSSo Estado; améáçando a execução das dívidas dos 
produtores ruraiS. Nós sabemos as dificuldades por que 
passa-m aqueles produtores, atualmente, quatro anos se
guidos de seca, dificuldades de toda espécie. Como pode
ria o Banco do Brasil, nesse instante, executar aquela 
dívída? O que nós estamos precisando é de uma ação 
enérgica e imediata do Governo Federal, no sentído de 
encontrar uma solução para os débitos dos produtqres 
rurais do nosso Estado, que tão bem V. Ex• defende nes
se pronunciamento. Quero, nobre Senador Dinarte Ma
riz, solidarizar-me com V. Ex' e dizer que cOnte comigo 
para essa cruzada que V. Ex' inicia neste inst;:Jnte. Muito 
obrigado. 

0 SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de 
V. Ex.' Realmente, a minha regi~o ê a mais sacrificada de 
todas, e eu tenho a impressão de toda a re_gião do Nor
deste. 

Continuando, Sr. Presidente, como falei no telex na 
prorrogação dos débitos por 4 anos, também achei que 
devia ape[ar em favor dos fazendeiros: 

E nesta conjuntura ser-lhe assegurado emprêsti· 
mo a longo prazo com juros subsidiados de acordo 
com o número de pessoas que estejam sendo abriga
das em suas propriedades. Ainda lembraria como 
medida benéfica para execução de todo programa 

- da seca no Rio Grande do Norte entregar os recur
sos e a responsabilidade ao governo do Estada que 
por sua vez receberia a indispensável contribuição 
dos escalões federais. Esta é a melhor contribuição 
que eu poderia dar ao Governo e ao povo a quem 
tudo devo. Atenciosamente, Senador Dinarte Ma
riz, Presidente.~a Comissão de Segurança Nacional. 

Sr. Presidente, em apoio a esse telegrama que acabei 
de le_r, _recebi da Assembléia do Rio Grande do Norte, de 
todos o_s partidos políticos, atê de Deputados da minha 

_região, do 111eu município e meus adversários, o seguinte 
telegrama: 

Exm<:> Sr. Senador Dinarte de Medeiros Mariz 
Senado Federal - Brasília - DF 
Os membros da Comissão de Desenvolvimento 

Econômico e Social, em reunião ordinâria, de 27A
?J d~idiram por unanimidade hipotecar total apoio 
às reivíildicações de V. Ex" transmitidas por telex ao 
Ministro do Interior Mârio David Andreazza, no 
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tocante a sugestões atinentes ao prob1_ema da estia
gem que aflige ao nosso estadO: -

Estamos solidários 
Natal, 28 de abril de 1983 
Deputado Padre Cortez - Deputado Getulio 

Rego _;_ Deputado Kleber Bezerra - Deputado 
Manoel Torres. --

Aqui temos dois Deputados de partidos advers_ãrios. 
Era essa a: leitura que eu queria fazer, nesta oportuni

dade, porque cada dia a situação do Nordeste mais se 
agrava. 

Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao 
meu nobre colega pela Paraíba, Senador Humberto Lu
cena, a delicadeza de ter-me. cedido tempo para poder 
pronunciar estas palavras. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Óalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como 
Líder. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Lfder, pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Pelos telegramas que acabam de ser lidos pelo Senador 
Dínarte Mariz, pode-se ter uma idéia da gravíssima si
tuação em que se encontra~- neste momento, o Nordeste 
brasileiro, particularmente a sua zona semi-ârida, pois, 
para infelicidade nossa, as previsões do Cef:!tro Tecnoló
gico da Aeronáutica estão se confirmando. Hoje, diante 
da falta de chuvas, no semi-árido nordestino, o que já 
prejudica, não só de algum modo, a safra de algodão, 
como sobretudo a de cereais e a manutenção dos pró
prios rebanhOS diante da escassez. de água, podemos di
zer que este ano estamos completando 5 anos de seca, 
ainda que a qualífiquemos de seca verde, como se costu
ma chamar naquela região os efeitos calamitosos das 
Prolongadas estiagens nos anos em que há algum inver
no, inicialmente, mas que, depois, as chuvas desapare
cem. 

O fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que diante 
desse quadro desolador,- e nele quero inserir particu
larmente o meu Estado, a Paraíba, de onde vim anteon
tem e cuja zona semi-árida é uma das mais atingidas pela 
calamidade,- o Governo, nesses _últimos anos, aplicado 
a fundo perdido no Nordeste, bilhões e bilhões de cruzei
ros, a título assistencial, de vez que esses recursos têm 
sido drenado para o custeio das chamadas, .. frentes de 
emergência" que, como lembrou aqui o nobre Senador 
Helvídio Nunes, pelo Piauí, abrigam apenas uma pe
queníssima parcela das populações flageladas de nossa 
sofrida região. 

E o que é pior, s·r. Presidente, Srs. Senadores, é que 
depois de tanto tempo passado, e tantos recursos ma
ciçamente injetados naquelã região, não vemos nenhuma 
resposta do ponto de vista econômico. 

Os relatórios do Ministério do Interior a que tive aces
so, ultimamente, dão conta - e isso consta da Mensa
gem do Senhor Presidente da República ao Congresso 
Nacional - da construção de centenas, senão milhares 
de pequenos açudes, de cacimbões, de poços, etc, no 
Nordeste, por conta da aplicação desses recursos. 

Mas eu posso assegurar ao Senado _que_ caso se fizer 
uma investigação de profundidade, poUco ou quase nada 
será encontrado como resultado do invesljmen_to na re
gião. 

O Sr. Almir Pinto - Permite V. Ex' um aparte? 

O Sr. José Llns - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouvirei, em pri
meiro lugar, o nobre Senador Almir Pinto e depois V. 
Ex~ 

O Sr. Almir Pinto- Se o nobre Líder quiser fazer uso 
da palavra, antes de mim, poderá falar, com o maior pra"~ 
zer. 

O Sr. José Lins - Não, obrigado. 
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O Sr. A lmir Pinto - Pedi o aparte a V. Ex' - , 
antecipei-me um pouco, porque o nobre Líder iria pedir 
o aparte, mas estava providenciando uma outra matéria 
-para dizer que sentimos perfeitamente que,-nesta Ca
sa, os representantes do Nordeste estão atentos àquelas 

_fase crucial por que está passando. Basta se diga o se
guinte: hoje V. Ex' fala sobre a questão dos bolsões da 
seca. IniciaJmente tivemos a Emergência, desorientada 
como sempre acontéce no início de cada calamidade. De
pois variou-se para a questão dos bolsões. Não _sei se V. 
Ex• se recorda, de uma feita êu falei aqui para o aprovei
tamento desses bolsões em cima dos minérios nordesti~ 
nos, porque praticamente não tinham mais nada a fazer, 
no mesmo plantio, porque a terra estava ressequida. 

Então; fui lembrado, através do nosso Presidente da 
CEMINA, do Ceará, ao tempo do Governador Virgílio 

-- Távora, que se devería apelar para o Ministério do Inte
rior, Ministr_o Mário Andreazza: para que S. Ex• olhasse 
a possibilidade do aproveitamento desses bolsões da seca 
na exploração-dos minérios do Nordeste, isto daria até 
uma economia muito grande para a União porque os ex~ 
pi oradores se pagariam com o próprio produto que fos
Sêm retirando. Lembrei-me, então que, o rutílio, ao tem
po da Segunda Grande Guei"rª _Mundial, retirado do 
MuniCípio de Maranguape, propiciou uma boa soma de 
recursoS justamente com a exploração deste minério. E 
riOs teinos as ciartas geológicas leVantadas que dizem per
feitamente onde estão os minérios de cada região. Então, 
já neste quinto ano de seca - esse será o quinto, indiscu
tivelmente; nós já estamos em maio, se não choveu até 
agora, só se for por um milagre muito grande da Divina 
Providênci~ que teremos chuva - iremos curtir, talvez, 
o pior ano da estiagem. Adverti esta Casa, para o que 
aprendi no CTA, que seriam dois anos de piques, 
1981/1983. Nós estamos em 1983, talves o pior ano do 
c_:iclo dos seis -previstos de estiagem p?-ra o semi-ârido . __ _ 

O MiniSiêilo do Interior já está -providenciando a 
construção de pequenos, médios e grandes açudes, como 
n-o caso 9o Rio Grande do Norte, onde será inaugurado 
a grande Barragem do Açu, Armando Ribeiro GonçaJ
ves, que tem capacidade de armazenar 4 bilhões de me~ 
tros cúbicos. -o-impoftante é intensifiCar a irrigação, por
que está provãdo, e mais do que isto, comprovado, que a 
salvação do Nordeste é água com irrigação. Muito obri
gado a V_. Ex'_ · 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu é que agra
deço, nobre Senador Almir Pinto. As contribuições de V. 
Ex• a respeito da solução da problemática nordestina, 
sobretudo do semi-árido, no Senado, são bastante co
nhecidas de todos nós e aplaudidas pela sua lucidez. 
Sabe V. Ex' que inclusive em alguns Estados do Nordes
te, ultimamente, já recomeçam até as invasões de cidades 
do interior: populações famintas entram nos centros ur
banos à procura de alimentos, diante do desespero em 
qtie se encontram. 

Ouço o nobre Senador José Lins.. 

O Sr. José .Lins- Após tantos anos de esforços para 
tentar melhorar a situação do N ardeste, esses anos de es
tiagem vieram mostrar que a infra-estrutura de recursos 
hfdricos da região, está ainda hoje, totalmente inadequa
da, não para servir à agricultura, mas até mesmo para 
servir às cidades. Sabe V. Ex' que com essas chuvas fi
nas, que nos permitem conseguir algum~ safra, os açudes 
nãO têm tomado água, eiltão o estoque de água disponí
vel na região chegou a um ponto que põe em perigo até o 
problema do abastecimento de água para as populações 
citadinas._ Há .centenas de cidades da zona semi-árida, 
bebendo de carro pipa, como V. Ex• sabe. Então, já não 

("ê somente o problema da seca, que assola uma área de 
população extremamente pobre e de economia muito dé
bil, ê também o problema do reabastecimento dos esto
ques .da água nos açudes, até para a população das cida-

--des e até mesmo do setor rural. E foi exatamente em 
função dessa constatação, que nós es_tiyemos, já há al
gum tempo, com o Mir:iistro do Interior, o Ministro 
Mário Andre:azza, que tem tido sensibilidade para os 
nossos problemas, e S. Ex' está mandando fazer um le-
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vantamento completo dos estoques de água disponíveis e 
uma avaliação da possibilidade desse estoque, porque já 
se fata, e já se faJou no ano passado da necessidade de se 
transferir água de navio para Fortaleza. 'E: claro que isso 
seria uma dificuldade extrema; não acredito, absoluta
mente, que isso aconteça, mesmo porque durante o Go
verno do eminente coJega, hoje Senador Virgílio Távora, 
foí feito um en.órme esforço no sentido de construir no

-vaS fontes de "ãbaStecimento d'água para Fortaleza e 
toda uma infra estrutura de condução d'água até a Capi
tal foi montada. Já, hoje, a preocupação do Governo lo
cal, ·como do Governo Federal, é de fazer distribuir essa 
água na Cidade. Esse esforço foi muito grande. Não 
acredito que chegue a esse ponto. Mas, que nós devemos 
nos precaver contra dificuldades de grande vulto, daqui 
para o fim do ano, não tanto quanto à agricultura, que, 
apesar de imensa, nós já estamos acostumados a sofrer, 
também com o problema da falta d'água. Essa notícia de 
que o levantamento está sendo feito pelo Ministério, 
para mim é muito .importante. Muito obrigado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Registro com inte
resse o aparte d_e V. Ex•, que tem spbre o Nordeste um 
conhecimento de causa muito profundo; V. Ex~ foi Supe
rintendente da SUDENE e diretor dO DNOCS e sei do 
s·eu esforço no sentido de conseguir convencer as autori
dades federais da implantação de um projeto bem defini
do de desenvolvimento, sobretudo na zona semi-árida do 
Nordeste. 

O Sr. Dinane Mariz - Permite V. Ex''? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvirei o nobre 
Senador Dinarte Mariz e, em seguida, os demais Senado
res que estão me pedindo apartes. 

O Sr. Dinarte Mariz _- Meu caro colega, Senador 
Humberto Lucena, V. Ex' tem sido uma das vozes cons
tantes em defesa dos interesses da nossa região e do seu 
Estado, notadamente. A oportunidade em que V. Ex• 
ocupa a tribuna para expor o que está ocorrendo no 
Nordeste, é mais do que oportuno. Inegavelmente o Go
verno tem derramado muito dinheiro, como muito bem 
o afirmou V. Ex'-, na parte assistencial. Mas, agora, as 
medidas não estão sendo tão rigorosas como o foram 
_nos anos passados. Este ano, como muito bem afirmou o 
nõsSo colega Senador José Lins, é o pior ano de todos os 
que já se passaram. Este é o ano de pior crise. Nós jâ vi
mos a falta d'água por falta de chuvas, como nos anos 
anteriores, e agora continuando, como continua, a falta 
de chuva. não temos mais o porque esperar chuvas em 
maio. Porque V. Ex' sabe que o período de inverno ou 
das chuvas no semi-árido vai até maio, mas, em chuvas 
muito finas, e mesmo assim essas chuvas não aparece
ram. Nós passamos o mês de abril todo sem recebermos 
uma chuva e não estamos recebendo chuvas agora em 
maio. As medidas têm sido ti_midas, _como tive oportuni
dade de frisar no telegrafia que passei ao Sr. Ministro 
Mário Andreazza. Mas nós temos condições imediatas. 
Acho que o governo- toda obra merece crítica- foi 
generoso em mandar muitos recursos, muito dinheiro 
para lá, porém, o destino à parte assistencial. Aqueles 
proprietários que são responsáveis pela maior produção 
da região não receberam nenhum favo r. E o que tem nos 
dado - eu sou proprietário - é a possibilidade de to
mar dinheiro aos bancos oficiais daquelas diversas siglas 
que já se esgotaram. Hoje elas não têm mais dinheiro, em 
nenhuma daquelas siglas. É o PROTERRA; ê o Projeto 
Sertanejo; é Hídric~ Tudo isso desapareceu; não há re
cursos. Nós tomamos _dinheiro para construir um açude; 
construímos esse açude e as chuvas não vieram e o açude 
continua seco. Nós tomamos dinheiro para desmatar e 
semear alguma coisa; nós desmatamos, semeamos e essa 
lavoura não germina. De maneira que, nós vivemos nes
se sofrimento. Nenhum financiamento recebemos direta
rnente para_ manter os nossos colonos nas nossas fazen
das. O que realmente é um dever do Governo n~s êpocas 
de crise é .assistir à população, toda a população alcança
da pela crise. Então, eu estou pleiteando agNa do gover
no um empréstimo a juros módicos, juros subsidiados a 
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prazo longo, para que possamos continuar sustentando 
os nossos colonos nas nossas próprias fazendas, como 
vínhamos fazendo jâ há quatro anos. Ten_hg a impressão 
de que não há nada mais jiislo. Tive oporti.midãde d~ fa
zer essa exposição ao Ministro do Planejamento, ele a 
achou viáv:el. Açbo que todos nós devíamos nos reunir, 
independente de legendas partidárias. A legenda que 
deve nos preocupar é o Nordeste; essa é a nossa grande 
legenda. Então, todOs juntos faríamos uma exposição, 
porque não hã na.dª--m_a_is_(lill_ao G_overno dq q_u_!! lhes le
varmos o conhecimento que temos; levar-lhe soluções 
paru que uma população sofra inteira menos do que está 
sofrendo. V. Ex• me perdoe, e agradeço a oportunidade 
que me deu para este aparte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha)- A Mesa lamenta avisar ao nobre orador 
que o seu tempo jâ está encerrado. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presj_@nte, eu 
pediria uma certa tolerância da Mesa, como tem sido 
praxe, porque preciso ouvir os nobres Senadores Virgílio 
Távora e Helvfdío Nunes e, em seguida, chegar à parte 
substancial do meu pronunciamento, porque tnãl o ini
ciei e Já fui interfompldo div-ersas vezes. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, ~ambém lhe 
pedi um aparte; gostaria também de ser incluído na tole
rância. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Virgl1io Tái'Orii - Nobre Senador Humberto 
Lucena, o assunto que está sendo percutido por V. Ex~ 
tem uma gravidade para a qual estimaria muitísSfrhO 
chamar a atenção dos nobres colegas que não estão na 
região ou que, por qUalquer motivo, ainda dela não se 
aperceberam. No quinfo ilii.õ de nagao, porque tiVemos 
três anos de seca inconteste, um ano de pessfsslmO iDVef-
no e agora acompanhado por um dos piques daquele ci
clo de calamidades a que se refere o CTA. Após -tOdo 
esse período, para que V. Ex• e os nobres pareS- tenham 
uma idéia, víemos ontem-lá da Terra, aquilo que era um 
transporte já excessivo de á_gua a 30, 40 Km hoJe Já se 
efetua, via de regra, a mais de 100 Km; e as fontes de ~u
primento do líquido, cada vez mais se distanciam das co
munidades que têm que ser abastecidas. Tivemos, há 
pouco, a referência do nobre Senador José Lins sobre o 
bastecimento de água de Fortaleza que, efetivárifcffiíe, O -
sistema montado para o abastecimento d'ágl.la de_Forta
leza,já õ disse e o repito: acredito Gue pelos cálculos de 
engenharia das_fi_rro_a_s_consultoras e projetistiS de todo o 
sistema, irá até o ano 20QO, não temos a menor dúvida. 
No entanto, meu caro Líder, é preciso primetro que cho· 
va para encher _os mananciais, e isto, de outubro de 1981 
a esta parte, não se verificou. Um conjunto de 450 mais 
80, dundo 530 miJh_Qes de metros cúbicos, o máximo que 
apresentou até hoje de captação de água por cada desses 
anos atípicos foi de 130 milhões de metros cúbic;o.:;;. Hoje 
pela manhã, em aditamento á longa Exposição que 
havíamos enviado ao Ministro Mário Andreazza, estu
dioso-; apaixonado e advogado que o Nordeste tem de to· 
dos os seus problemas- nisto não se faz nenhum favor 
em reconhecer- com -s~- Ex~ mais uma vez tivemOs o 
apoio para ser feito o levantamento do estoque de água. 
Porque o princípal problema que nós temos, no momen
to, são as ce:n_tenas de_ núcleos urbanos, m-édios e peque
nos, os quais irão sofrer muitíssimo essa falta d'água, 
que não poderá ser suprida apenas com 5, 6, 7 ou 8 
caminhões-tanque. Não quero falar do problema de For
taleza, que é um problema agônico e para o qual, inclusi
ve uma solução que aqui também foi refe-rida pelo Líder, 
que S. Ex' espera que nãO Seja fonladã, não deve serdes_
cartada, porque possivelmente teremos que ter supri
mento adicional de água, mesmo que seja através de 
navios-tanque, para a Capital alencariami. Era isso que 

queria dizer a V. Ex', chamando a atenção para que, des
ta vez. estamos enfrentando, no Nordeste, uma crise cli. 
mática como não tínhamos notícias - não que não te
nh-a aado pequenas chuvas para a agricultura - desde 
que-1r luz do sol vi_mos, isto é há mais de 50 anos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a inter
venção de V. _Ex', nobre Senador Virgílio rávora que, 
com sua experiência de _ex-Ministro da Viação e ex. 
Governador do Ceará, traz um depoimento valiosíssimo 
no debate que estamos travando no momento. 

O Sr. He!vídio Nunes - Permite V. Ex'um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois 11ão, no~re 
Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Heh'ídio Nunes - Eminente Líder Humberto 
Lucena, des.ejo fixar no discurso de V. Ex• que, quando 
afirmamos que após a prestação de assistência do Gover
no, pouco resta de trabalh0 em nossa Região, nós nor
destinos queremos como isso significar que, realmente, 
não há uma correspondência, não há uma correlação 
perfeita entre o vulto das dewesas realizadas c as obras 
<j_úe foram construídas. Na realídade, pequenas obras fi
cam, pequenos açudes, pequenas barragens, poços tubu
lares, equipamentoS de poços, tudo isso fica. Mas, feito 
este_esclarecimento, o que desejo significar nele é, na es
teira- da- a]rmação feita pelo eminente Líder Virgílio Tã
vora. que nós estamos vivendo o ano mais dificil, a si
tuação mais precária .. 

-o SR. HUMBERTO LUCENA- Uma hora crucial! 

O Sr. Helddio Nunes- ... de quantas o Nordeste já_ vi
veu. E V. Ex•, como bom nordestino, sabe disso. São cin
co anos consecutivos de escassez, de falta, de ausência 
quase c_o~-Pleta de chuvas. Sexta-feira última, eu fui 
forçado a ocupar esta tribuna para fazer um apelo, um 
apelo inusitado. Eu enderecei uma reivindl_ç~ção ao Go
Verno_ Federal, em dois pontos: Primeira, que todos 
qUantos necessitam sejam acothidos nas frentes de traba-_ 
lho -e essas frentes de trabalho pagam uma mensalida
de de II mil 225 cruzeiros. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Um terço dosa
lário minimo. 

O Sr. HelvMio Nunes- Exato. Em segu~JdO lugar, que 
. não falte água, que ninguém morra de sede, que os seres 

humanos - não sãO- animais irradonais - que os ho
mens c as mUlheres, que o povo nordestino não morra de 
sede, por falta da assistência que a SUDENE pode o fere-

- Ce:f, através c!os carros-pipas que, enexplicavelmente, re
tirou de circulação, no Piaui, a partir do último mês. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado, 
nobre Senador. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. H~MBERTO LUCENA- Concedo o aparte 
final a V. Ex• -

O Sr. Fábio Lucena ...:.... Nobre Líder Humberto Luce
na, nôs, amazonenses temos a cãracterística essencial de 
conhecermos, antes de estudarmos a história de nosso 
Estado, a história daqueles que penetraram o Amazonas 
e o mantiveram brasileiro; primeiramente os portugue
ses, a seguir, os nordestinos, em particular os cearenses. 
Em discurso aqui pronunciado na última sexta-feira, eu 
procurei fazer uma abordagem, em termos estatísticos, 
daquilo que eu denomino como principal causa do em
pobrecimento dos Estados, sem destinção, que é a san
gria tributária qUe o Governo Federal promove- contra 
os Estados brasileiros. E li estatísticas oficiais~-segundo 
as quais, no ano passado, do total do Imposto de Rendâ 
c do IPI recolhidos pelos Estados nordestinos, o Gover
no devolveu apenas 70%, isto é, ficou com 30%. Fui con
testado pelo eminente Senador José Lins, que prometeu 
trazer-me dados que, no ver de S. Ex•, eStariam em desa
cordo com as revelações que eu estava aqui fazendo, que 
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correspondiam a números oficiais dos Ministérios da 
área econõmica. Tenha a idéia V. Ex• que para São Pau· 
lo, por exemplo, o Governo devolveu apenas 2,2% do 
que recolheu; para o cenho-Sul pouco mais de 5%. As 
estatístiCas não revelam o quanto foi devolvido para a 
Amazônia, porque a Amazônia há muito deixou de exis
tir, em ternio_s de consideração nacional, no_ que pertine 
aos seus problemas mais essenciais. Reclama-se da falta 
d'água no Nordeste. De fato, no Amazonas a água ê 
abundante, no entanto, grande parte das nossa cidades 
nãó têm água encanada, não têm água tratada. Então 
esse problema da sangria é que é fundamental; o Gover
no recolhe os impostos produzidos pelo povo nordesti
no,·e nos Estados nordestinos, de cada 100 cruzeiros com 
o -que s-eu povo contribui de Imposto de Renda e de IPI, 
-o Governo fica anualmete com 30%. Essa me parece uma 
causa muito grave dessa situação dramáticã em :qúe-Se 
encontram o Nordeste e todos os Estados brasileiros. 
Era a intervenção que queria fazer ao discurso de V. Ex, 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V, Ex• tem razão, 
nobre Senador, porque é uma causa inclusive de nature
za estrutural, e por isso mesmo é que nós preconizamos 
sempre, desta tribuna, a necessidade imperiosa e utge·nte 
da reforma tributária, que haveremos de c-onseguir, sem 
dúvida alguma, se possível ainda este ano, para fazer 
face às carências dos Estados, dos Muiúdpíos, dos Terri
tórios brasileiros e do próprio Distrito Federal. 

Sr. Presidente, Srs. senadores, pelos apartes recolhi
dos neste pronunci~menhl, vê bem o Senado que o Nor
deste, sobretudo a sua Região semi-árida, se encontra 
num momento agônico. E eu diria que o que tem faltado 
à minha Região é um projeto para o Nordeste, mas um 
projeto sério que·fosse executado em toda a sua dimen
são pelo Governo Federal. E, para isso, neste momento, 
seria_ neceSsário o quê? Em primeiro lugar, a revitali
zação dã SUDENE, que foi um órgão de plarie$ameiúo 
criado_ para promover o desenvolvimento regional. In
clusive a ela estava afeta a elaboração dos chamados Pla
nos dírefos que eram votados anualmente pelo Congres
so NaCional. Mas não só se diminuiu extremamente os 
recursos derivados dos incentivos fiscais que foram cria
dos a princípio para desenvolver o Nordeste, depois da 
I_nstrução n~' 204 do Governo Jânio Quadros que acabou 
coln o câmbio de custo, que ãssegurou a industrialização 
do Ce_ntro-Sur- mas também se acabou com_Q planeja
mento regional, e o Nordeste passou a ser apenas um dos 
aspectos setoriais dos Planos Nacionais de Desenvolvi
mento, votados inclusive de maneira global pelo Con
gresso Nacional, sem nada de específico, seril nenhum in
dicador, sem nenhuma meta. 

Então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, revitalização da 
SUDENE, revigoramento do DNOCS- Departamento 
Nacioilal de Obras Contra as Secas- porque -neste pro
nunciamento _estou me referindo, sobretudo, ao Semi
ãrido nordestino. O DNOCS não pode mais permanecer 
na estrutura administrativa da União como uma mera 
repartição burocrática. Ele teria que ser reorganizado em 
termos de uma empresa pública que passaria, talvez, a 
Chamar-se Empresa Nordestina de Recursos Hídricos, 
com uma massa de recursos consideráveis para fazer face 
ao problema fundamenta[ da Zona Semi-árida nordesti
na, que é o problema da falta de água, como muito bem 
acentuaram nos seus apartes os vários Senadores que in
terferiram no meu pronunciamento. · · 

E a propósito de recursos, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, que é naturalmente o grande desafio- porque não 
se resolve problema fundamental sem dinheiro, e por 
isso é que o ex-Ministro José Américo costumava dizer 
que "sabia onde estava o dinheiro"- é que, no ano pas
sado, como Líder do PMDB no Senado, tomei a iniciati
va de apresentar uma proposta de emenda constitucional 
ao Congresso Nacional, inspirado numa reunião da SU
DENE, realizada em Recife, onde pontificaram os ex
Governadores Virgílio Távora, Marco Maciel e Antônio 
Carlos Magalhães. Os três propuseram ao Governo Fe
deral, em tom dramático, que pelo menos 20% dos recur-
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sos tributários da União fossem, durante 20 anos, aplica~ 
dos maciçamente na Região nordestina, em particular no' 
Semi~rido. Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
teve nio só parecer contrário, apesar das simpatias do 
Ministro Mário Andreazza, como foi para o arquivo 
porque, não tendo número·para ser votada no Congresso 
Nacional, ultrapassou os_9Qdias de então, e, por decurso 
de prazo, deixou de se transformar em dispositivo da 
nossa Carta Constitucional. 

Diante disso, estamos agora a pensar na reapresen
tação dessa proposta de emenda constitucional e na res
tauração dos recursos dos incentivos fiscais do Nordeste, 
parte dos quais poderiam ser aplicados em projetas no 
semí-árido, visando, sobretudo, resolver o problema d'á
gua, com a construção de pequenos açudes, de poços, en
fim, de um Ponfo d'água que resultasse, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, _em pequenos projetas de irrigação, como 
bem acentua o nobre Senador Alberto Silva, ex
Governador do Piauí, se possível por gotejamentp~ 

Para isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se preci
sa ir muito longe. Bast1;1. que eu lembre aqui, mais i.mla 
vez, a iniciativa que eu semp-re elogiO; do nobre Senador 
José Lins, quando diretor do DNOCS, depois Superin
tendente da SUDENE, concebeu a idéia do Projeto Ser
tanejo. O que ê o Projeto sertanejo?" E justamente a 
criação de uma estrutura resistente à seca, no meío do_ 
semi-ãrido nordestino. E como bem disse o nobre Sena
dor Helvfdio Nunes, ele não prosperou por quê? Por fal
ta de recursos. Então, o Governo deixou de criar essa 
infra-estrutura, continuou na expectativa, vieram os cin
co anos de seca, cotn o dinheiro que não se gastou cÕm o 
Projeto sertanejO fez-se nlerõ assistencialismO, coino se 
continua fazendo, sem nenhum caráter reprodutivo para 
a economia da região. Esta é a verdade. 

Além do Projeto Sertanejo, Sr. Presidente, Srs. . .Sena
dores, já que o nosso problema é água e, portanto, de ir
rigação, porque to_dos os países que têm zonas semi
ãridas como o nosso resolveram o seu problema através 
da irrigação racional, explorada empresarialmente, 
como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, em 
Israel, na França, aa Espanha e em outros países do 
mundo, seria mister chamar a atenção da Casa para a 
idéia qUe vem sendo, vez pOr outra, aflorada pelo Sr. Mi
nistro do Interior, Mário Andreazza, qual seja a do des
vio das águas do Rio São Fi-ariCiS:cO;-para a irrigação do 
N ardeste. Estou informado que o projeto de viabilidade
desse gigantesco projeto encontra-se adiantado na área 
têcnicã, e espero, se possfvel, recolher algumas infor
mações a respeito do mesmo, para debatermos aqui 
sobre ele. Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou 
convencido de que esse desvio das águas do Rio São 
Francisco poderá sú a solução definitiva para o proble
ma do semi-árido nordestino. Não tenho ainda os resul-

Estado do Cea,rã, pelo PROMOV ALE. Hã pouco, o Se
nador Dinarte Mariz dizia-_nos que caminhões e cami
nhões de feijão_estavam indo do C~á para o Rio Gran
de do Norte, e eu lhe disse: Não ê chuva, é a irrigação 
privatizada do PROMQVALE, que, em Pem menor es
cala, mas com igual proveito, ali está sendo realizada, 
graças ao Projeto Asa Branca, como Jambém no vizinho 
Estado de Pernambuco. Realmente, o que nós tinham os 
que fazer, todos _nós nordestinos, era cerrar fileira em 
torno desta idéia da irrigação privatizada, que sai por 
menos de um déCimo do preço - dizemos isso com a au
toridade de quem a realizou no seu Governo e viu os seus 
efeitos- emrelãção à ofidal. Primeiro de tudo, ocupan
do, dando uma destinação equilibrada, porque no mo
mento de hoje temos uma de:stinação muitas vezes até 
turística, a esta água armazenada nos grandes reserva
tórios. Podemos trazer, e se interessar a V. Ex• particu
larmente lhe daremos, o primeiro do primeiro esboço de 
anteprojeto deste _caso, jâ com a lo~alização de todas as 
~stações de bombeamento dos canais, das adutoras, para 
tornar realidade _esse sonho. Com grande prazer poderei 
passar às mãos de V. Ex! 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex~ se rerere ao 
Projeto de desvio das águas do rio ~ão FrarlCisco'? 

_O Sr. Vi~gl1io- Távora - Exato. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Gostaria de rece
--ber essas informações de V. Ex~ 

_ O Sr. Virgl1io Távorp =-Pois não, com todo o prazer. 

O SR. HUMBERTO LUCENA __:. Sou, reaime~te, 
JUD_e_otusiasta dessa solução. Diz V. Ex•, que apenas al-
-gUnS vales serãO- atendidos ... · - -

O Sr. Virgl1io Távora - E os recursos serão muito 
grandes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• não estava 
aqui quando lembreí que apresentei, o ano passado, 
numa proposta de emenda constitucional, uma idéia de 
V. Ex•, no ano passado, na SUDENE, dos ex
Governadores Marcos Maciel e Antônio Carlos Maga
lhães, solicitando, num apelo dramático à União, se não 
me engano 20% da Receita da União, para serem aplica
dos durante um período de 20 anos no Nordeste brasilei
ro. 

O Sr. Virgl1io Távora - Perfeito. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Portanto, temos 
que colocar a imaginação criadora em funcionamento 
para encóntrar novas 'Soluções. 

tados do estudo, mas sei que eles estão bem encaminha- 0 Sr. Vlrgl1io Távora _ E quando tivermos transfor-
dos. Fui também esclarecido de que, em relação ao meu 
Estado, se não faltarem recursos e--0- projeto começar a · .. - mado em letra de forma uma proposta dessas, não tenha 
ser executado, dentro de 3 anos nós teríamos condições dúvida de que, além das barreiras partidárias, V. Ex• terá 

de ter as águas do São Francisco irrigando, por exenl"plo, um apoio colossal. 

a Várzea de Souza, no alto sertão da Paraíba. 

O Sr. Virg~1io Távora- POdemos dar a V. Ex• a infor
mação de que realmente estã em alto grau de adianta
mento a elaboração do anteprojeto fiflal, no que diz res
peito a viabilidade. Possivelmente, será apresentado 
numa dessas próximas reuniões do Conselho Deliberati
vo da SUDENE. Agora, me permita chamar a atenção 
de V. Ex~ que essas ãguas desviadas se canalizarão para 
determinados vales, isto é, outra parte do território do 
Estado de V. Ex~. do Rio Grande do Norte e do Ceará, 
não se beneficiarão ãinda -com ehi. - · -

O SR. HUMBERTO LUCENA - Só alguns vales. 

O Sr._ Virgt1io Távora- Algo fundamentaf, mas não o 
suficiente, é a irrigação privatizada, meu caro Líder 
Humberto Lucena, que está muito bem caracterizada no 

--o SR. HUMBERTO LUCENA- Eu vou renovâ~la, 
pOrque nõ ãno-passado não tive êxito, mas este ;tno, 

-co-mo Cõni.O cOm V. Ex•, acredito que nós podemos con
seguir o apoio necessário à sua aprovação. 

O Sr. Virgl1io"Távora- Não tenha dúvida de que, por 
-cima de qualquer barreira partidária de liderança, está 
com a -minha assinatura, e acredito que com a maioria, 
senão a totalidade, dos representantes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Além disso, Sena
dor Virgílio Távora, eu defendia aqui também a recupe
ração dos recursos dos incentivos fiscais do NOrdeSte, -di
zendo que parte desses recursos poderia ser aplicada em 
projetas no semi-árido, p'arte desses- re_cuisos qUe nos fo
ram ·retini-dos, inclusive para a Transamazônica, parare
florestamento. Eu não sei se V, Ex•s concordam comigo, 

Quinta-feira 5. 1,467. 

mas as informações que eu tenho, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, a respeito das distorções dos projetas de re
florestamento, são gravíssimas. Há, inclusive, pessoas 
que, sem po-ssuírem terras, estão elaborando cartas
consultas para o IBDF, procurando aprová-las, e depois 
negociando-as. No final das contas, o que conheço em 
matéria de Projetas de reflorestamento é realmente deso
lador, e acredito portanto que desses recursos de incenti
vos, que foram desviados do Nordeste, pelo menos ~sses 
poderiam de logo voltar por inteiro à região. 

O Sr. Jo.sé Lins- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
campainha.) - A Mesa faz uma negativa ao nobre 
Líder. Seu tempo está esgotado, pois V. Ex• fala hã qua
se 50 minutos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, afi
nal de contas V, Ex•, como homem do Espírito Santo, há 
de se curvar numa homenagem ao Nordeste brasileiro, 
que está tão sofrido e tão necessitado_ deste apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nobre 
Líder, V. Ex• jâ fala 30 minutõs alénl do seu tempo regi

-mental. 

- O SR.'}{UM8ERTO LUCENA- Sr. Presidente, só 
'/OU recolher a in-tervenção finalíssima do Senador José 
Lins. 

O Sr. JoséLiit.s- Agradeço a V. Ex~. pela delicadeza. 
O programa de reflorestamento não andou muito bem 
anos atrás. Hoje vai bem melhor. Há cerca de dois anos, 
o Presidente João Figueiredo tomou a deliberação de au
mentar a participação do Nofdeste nesse programa. 
AtraVés de um _trabalho, feito por lideranças dos nossos 
Estados do Nordeste, inclusive por mim, conseguimos 
introduzir, como elementos de reflorestamento, algumas 
fruteiras tropicais, entre elas o· cajueiro. Posso garantir a 
V. Ex• que o trabalho que o IBDF vem realizando hoje 
na Região, realmente merece o nosso encômio e o nosso 
reconhecimento, pelos frutos que está produzindo. Basta 
que diga a V. Ex.' que o caju hoje participa, no Cearâ, 
com cerca de 45% das exportações, graças a esse plantio 
patrocinado pelo IBDF. Temos apenas um problema; es
tamos perdendo por ano, 800 mil toneladas de pedúncu
lo de caju, Só aproveitamos a castanha, se aproveitarmos 
esse pedúnculo, poderemos produzir 500 mil tonelaàas 
de suco que, vendidas para o exterior, a um preço vil de 
500 dólares, a tonelada, dará 250 milhões de dólares por 
ano. Cada litro -desse suco contém 2,5g de vitamina C. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Preferia Que os re
cursos do reflorestamento, que não são aplicados apenas 
no Nordeste, ali somente uma pequena parte, como em 
todo o Brasil, .. 

O Sr. José Lins- Voltassem todos para a Região. 

--o SR. HUMBERTO LUCENA - ... preferia que 
voltassem todos para o Nordeste e, inclusive, grande 
parte desses recursos fosse ::!plicada no semi-ârido, para 
resolv~r o problema da água, com a irrigação. 

O Sr. José Lin.s - Para nós seria melhor, reconheço. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço--o apoio 
de V. Ex~. Sr. Presidente e Srs. Senadores, e vou concluir. 
Antes, porém, tenho que ler um documento, que guarda 
inteira correlação com o meu pronunciamento, porque 
diz respeito também a um problema sério, momentoso, 
do __ Nordeste. Trata-se de um apelo da Associação Co
merciai da Paraíba, que desejo transmitir ao Senado e à 
Nação, esperando que, se não for atendido pelas autori
dades da área económica, com relação a todo o Nordes
te, que o _seja quanto ao semf·árido, a área maiS sofrida 
da RegiãO. 
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O documento tem o seguinte teor: 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAIBA 
Agricultura - Comércio - Indústria 

Fundada em 31-10-1874 

ACEP-063/83 
João Pessoa, 20 de abril de 1983 

Exm9Sr. 
Senador HUMBERTO LUCENA ~ 

SENADO FEDERAL 
Brasilia- DF. 

A Associação Comercial da Paraíba, na qualida
de de lídima representante das classes empresariais 
d~ nosso Estado, interpretando as justíssimas preo
cupações que vêm tomando forma de maneira as
sustadoramente negativa nos meios empresariais de 
nossa sofrida Região Nordestina, sente-se no inde:. 
clinãvel dever de apresentar a V. Ex• as proposições 
que se seguem, em face da intempestiva elevação das 
taxas de juros de crêdito rural (custeio, investirilen~ 
tos e agroindustrial) com vigência aprazada para 19 
de julho de 1983, por decisão do Conselho_Mon_e~ 
tá rio Nacional, através da Resolução n9 ?Si do Ban
co Central do_ Brasil, de 16-12-82, detel-minando 
que, no crédito rural destinado à Regi~o Nordeste, 
seja feita uma incorporação à taxa de juros vigentes 
de 5_5% do INPC, acrescido de mais 5 pontos per
centuais. 

Desse modo, considerando a dificflima situação 
que atravessa o Nordf:Ste, assolado impiedosamente 
por mais de 4 anos consecutivos de calamitosa estia
gem, que atinge de forma inexorável o nosso debili
tado setor agrícola, vimos, com a devida vénia, rei
vindicar a V. Ex' o seu maior empenho junto aos 
poderes competentes, no sentido de que a medida, 
Peta menos, tenha a su~ vigência p;orrogada por 
mais um ano (1-7-84), mantendo-se assim as atuais 
taxas de 35%. 

Fora de qualquer dúvida estã a urgência em se dá 
ao Nordeste um tratamento diferenciado de juros 
na linha de crédito agrfcola, não superior aos níveis 
atuais, objetivando-se a sobrevivência do setor pri
mário de nossa economia. 

Diante dos incontestâveis argumentos aqui evi
denciados, ficamos confiantes de __ que V. Ex•, pela 
alta relevância do assunto enfocado, envidará seus 
melhores esforços ao deferimento desta nossa pre
tensão, como forma humana e justa de minimizar as 
seriíssimas dificuldades impostaS ãos segmentos dos 
nossos setores agropecuários. 

Gratificados pela atenção de V. Ex', valemo-nos 
do ensejo para renovar-lhe a nossa confiança e a 
manifestação de nossos protestos de elevada estima 
e admiração. 

Atenciosamente, 
Djalma Villar de Gusmão 
PRESIDENTE EM EXERCICIO 

Faço minhas, Sr. Presídente, as palavras de apelo da 
Associação Comercial da Paraíba às autoridades da ârea 
econômica. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS~ SENADORES; 

Eunice Michiles - Fábio Lucena - Gabriel Hermes 
- José Sarney - Alberto Silva - Marco Maciel -
Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante- Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- João Calmon
José Ignácio - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro --:
Roberto Saturnino - Amaral Furlan - Gastão MUller 
-Marcelo Miranda- Ãfvaro Dias- Carlos Chiarelli. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
ci"a Convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação das se
guintes mensagens: 

- N9 70, de 1983, relativa à escolha do Sr. Alberto 
Hoffmann para exercer o cargo de Mini~tro do Tribunal 
de Contas da União; 

- N9 73, de 1983, relativa à escolha do Dr. Antônio 
Lamarca para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho; e 

- - N9 76, -de 1983, relativa à escolha do Sr. Affonso 
-CclSo de Ouro-Preto para exúcer a função de Embáixa-
dor do Brasil junto ã República di ÇJiifué-Bissau. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me
sa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. J9..Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 71, DE 1983. 

Dispõe sobre a efetiva integração da assistência 
técnica no sistema de crédito rural, e dá outras provi
~ências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A assistência técnica a cargo de Engenheiro 
Agrônomo e de outros profissionais legalmente habilita
dos em ciências agrârias passa a integrar, na forma desta 
lei, o sistema nacional de crédito rural. 

Art. 29 Aos profissionais a qué se iefere o artigo an
terior incuinbe, além, de outras atribuições definidas em 
lei, a elaboração, o acompanhamento e a fiscalização de 
quaisquer projetas de crédito rural encaminhados pelos 
estabelecimentos das redes oficial e particular de crêdito 
do País. 

Art. 39 _ As propostas de financiamento rural no va
lor de 600 (seiscentos), ou mais, Maior Valor de Referên~ 
cia (MY-R)-devemser.objeto.de.um-projeto ou plano téc
nico, contendo as tecnologias necessârias ao aumento da 
produtiVidade. 

§ 19 Os projetas e planos vinculam-se, obrigatoria
mente, ao acompanhamento técnico a nível de imóvel ru
ral. 

§ 29 Para execução do disposto neste artigo, as tabe
las de honorários serão fixada pelo Conselho Federal de 
Ei:Igenharia, arquitetura e Agronomia - CONFEA. 

Art. 49 Esta lei entra em vigor na data_de sua publi
cação. 

Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente Projeto foi apresentado, em 1981, pelo ex
Senador Leite Chaves. Decidi reapresentá-lo por julgar 
oportuno. _ _ 

- - 1:: imprescindível a participação do engenheiro agrô
nomo em todas as fases do processo produtivo da agri
cultura brasileira. 

Por out!O lado, a modernização da agricultura consti
" tu i preocUpação naciOnlli. E serrt técnica nãO hâ -ffioder-

nização. 

Acrescente-se, ainda, que a assistência técnica ao pro
dutor rural, contribui para elevar os níveis de produtivi
dade, redu_zir os custos de produção, eliminar as perdas 
de colheitas, melhorar a qualidade dos produtos e au
mentar a receita do produtor. 

Ademais, o crêdito rural conjugado à assistência técni
ca representa valioso instrumento para a introdução de 
no_vas e melhores tecnologias no meio rural, aumen_tando 
a renda do produtor e melhorando as condições de vida 
~O meio rural. 

Observe-se, também, que o princípio do crêdito rural 
conjugado com assistên~ia técnica é medida consagrada, 
existindo no País mais de mil empresas privadas e cerca 
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de 9.000 profiSsionais de ciências agrárias engajados po 
processo creditício. 

Entretanto, embora a legislação existente sobre ;rédi
to rural, assistência técnica e exercício profission:d, con
sagre o principio da conjugação do crédito rural à assis
tência técnica, Os órgãos responsáveis pela imp!antação 
de importante princípio, nem sempre contribuem para a 
sua perfeita consecução, acarretando sêrio$ danos ao 
exercício das profissões de ciências agrârias e à moderni~ 
zação das atividades agrícolas. 

Destarte, devido à importância da agricultura no con
junto da economia brasileira, que não prima por razoâ
veis niveis de produtividade, apesar do considerâvel 
acervo das pesquisas existentes, urge a total mobilização 
daq~eles profissionais para a rãpida modernização das 
atiVidades agrícolas. 

Pelos motivos expostos, submetemos o presente proje
to à alta c_onsideração dos eminentes membros do Con
gresso nacional. 

Sala das ~sões, 4 de maio de 1983. - Álvaro Dias. 

(Às Comissões de Constitulção e Justiça e de Le
gislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SEI'!ADO No 72, DE 1983 

Introduz alteraçiio na Lei n9 6.708, de 30 de ou
tubro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Oart.l2daLein96.708,de30deoutubrode 
1979, passa a vigorar com ã seguite redação: 

.. Art~ 12. As empresas públicas, as sociedades 
de economia mista de que a União Federal ou qual
quer de suas autarquias detenha a maioria do capi
tal social, as empresas privadas subvencionadas pela 
União ou concessionârias de serviço público federal 
e, ainda, as entidades governamentais cujo regime 
de remuneração de pessoal não obdeça integralmen
te ao disposto na Lei n9 5.645, de I0-12-70, somente 
poderão celebrar acordos coletivos de trabalho, de 
natureza econõffiíca ou conceder aumento coletivo 
de salários, negociados diretamente com entidade 
sindical, nos termos das resol~ções do Conselho 
Nacional de Política Salarial. 

Parágrafo único. A exigência do caput deste ar
tigo não se aplica às convenções coletivas de traba
lho de caráter normativo, celebradas na forma do 
diJ>posto no art. 611 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que devem ser cumpridas independente
mente de resoluções do CNPS." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

Ju.stiflcação 

O motivo da alteração legislativa aqui pleiteada é uma 
disputa que se vem travando, presentemente, entre o Sin
dicato dos l'rabalhadores no Comércio de Minérios e 
Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro e a 
PETR0IiRÃS~DISTRIBUIDORA'S.A., acerea da relu
tância da empresa em dar cumprimento a convenção co~ 
letiva de trabalho firmada pela entidade sindical patro
nal à qual ela se vincula e a mencionada entidade sindical 
de trabalhadores do setor. 

Com efeito em 21-12-82, o dito Sindicato dos Traba
lhadores no Comérciõ de Minérios e Derivados do Pe
tróleo do Estado do Rio de Janeiro fii'Ill,OU com o Sindi~ 
cato Nacional do Comércio Atacadista de Derivados de 
Petróleo certas convenções coletivas de trabalho pelas 
quais, a partir de 19 de janeiro. de 1983, ocorreriam rea
justes salariais em favor da categoria, bem como benefi~ 
cios sociais. 



Maio de I 981- D!ÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Tais convenções foram fiimadas nos termos_ do art. 
61 I da Consolidação das Leis do Tiabaiho, que estabele
ce: 

"Convençao Coletiva de Trabalho ! o Acordo de 
Caráter Norinativo, pelo qual dois.Õu mãi$ sindicOtos 
Representativos de Categorias Económicas e Profls
sionakestipulam condições de Trabalho aplicáveis, 
no âmbito das respectívas representações,· às re-
lações individuais de trã.balho". (Grifo nosso.) 

Assim, nos termos do citado dispositivo legal, as con
venções assinadas deveriam ser cumpridas por todas as 
empresas, mãxime tendo em vista que, no caso concre-to 
mencionado, os instrumentos normativos foram regular
mente depositados, para registro e arquivo, na forma 
exigida pela lei, na Delegacia Regional do Trabalho 
competente (DRT-RJ n• 41.299/82 e DRt:R) n• 
41.300/82). 

Entre as vârias empresas fepreserita~~s p~lo ~indicato 
pat-rOilaf atiâs-reteridô; soffiCnte- a PETROBRÁS DIS. 
TRIBUIDORA S.A., atê agora, deixou de cumprir o es
tabelecido nas convenções coletivas de trabalho de 21-
12-82,,ou parte do nelas estabelecido. 

Alega em favor do procedimento adotado (conforme 
teve oportunidade de ratificar em mesa-redonda na De
legacia Regional do Trabalho, para tanto cor:tv~c~do, em 
22-03-83), que a empresa dependia de au~orizaç~o do 
Conselho Nacional de Política Salaiíaf (CNPS) Para po
der cumprir as conveD.ções -Citadas. Bas~ia-se na ~C:tra do 
art. 12 da Lei n9 6.708, de 30 de Outubro de 1979, -que diz: 

"As empresas públicas, as sociedadeS de econo
mia mista de que a União ... etc., somente poderão ce
lebrar acordos coletivos de trabalho, de natUI'eta eco
nômica ou conceder aumento co!etivo de salários, nos 
termos das resoluções do Conselho Naclonal de Polf
tica Salarial." (Grifo nosso.) 

Parece claro, entretanto, que o dispositivo legal invo
cado pela PETROBRÃS -DISTRIBUIDORA S.A. 
refere-se a hipótese totalmente diferente, em que a em
presa negocie diretamente coni alguma entidade sindical -
a assinatura de qualquer acordo coletivo. Tanto a assim 
que o dispositivo não traz referência às convenções cole
tivas firmadas, não diretamente pelas empresas, mas sim 
pelos sindicat~s patronais, obrigando a todas as suas re-
Presentadas, associadas (como a emp['esa em questão) ou 
não, 

\ Neste episódio todo outrO aspecto pr<7isa ser des~aca
do, a justificar ainda mais a neceSsjdade da alteração 
aqui proposta, que quer apenas clarear melhor o texto da 
lei. S que, conforme informado pela empresa (PE
TROBRÃS DISTRIBUIDORA S.A_) na mesa-redonda 
realizada na Delegacia Regional de Trabalho em 22-03-
83, elajâ tomara a providência de remeter correspondên
cia, em 17-12-82, às autoridades competentes solicitando 
instruções para cumprir as sempre mencionadas con
venções coletivas de trabalho, mas, até a presente data, 
nenhuma resposta recebeu. Trata-se de um d~caso das' 
autoridades, certamente prejudicial aos interesses e direi
tos dos trabalhadores. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1983.- Humberto Lu
cena 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.708, DE 30 DE OUTUBRO í:>E 1979 

Disp?e sobre a co['reção automática dos salârios, 
modifica a política salarial e dâ outras providências. 

Art. 12. As empresas públicas, as sociedades de eco
nomia mista que a União Fedefal õu -qualquer de suas-

-autarquias detenha a maioria do capital social, as empre
Sas privadas, subverlcionadas pela União ou concessio
nários de Serviço Público Federal, e ainda, as entidades 
governamentais cujo regime de remuneração de pessoal 
n-ão obedeça intêgralmente ao disposto na Lei n9 5.645, 
de 10 de dezembro de 1970, somente poderão celebrar 
_acordos coletivos de trabalho, de natureza econôm.i~ ou 
conceder aumento coletivo de salários, nos termos das 
resoluções do Conselho Nacional de Política Salarial. 

§ 19 As disposições deste artigo aplicam-se aos tra
balhadores avulsos, cuja remuneração seja disciplinada 
pelo Conselho Nacional de Po1ítica Salarial. 

§ 2'~ Quando se tratar de trabalhadores avulsos da 
orla marítima subordinados à Superintendência Nacio
nal da Marinha Mercante (SUNAMAM), compete a 
esta rever os salâiios, inclusive taxas de produção. 

(Às Comissões di! Constituição e Justiça, de Legis

(as~~-~'!_ci!!L'L~e__!~nalJf_t!f_.) __ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 73, DE 1983 

Cria o Fundo Seguro-Desemprego e dá outras pro
vidências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'~ b criado o Fundo Seguro-Desemprego desti
nado a conceder auxílio pecuniário ao trabalhador du
rante o período em que se encontrar desempregado, após 
haver sido dispensado da empresa a que vinha servindo 
há pelÓ menos 12 meses. 

Art. 2"' O Fundo Seguro-DesemPrego a que se refere 
o art. I '1 desta Lei serâ constituído da contribuição men

·sal de empregados e empregadores na proporção de 4% 
(quatro por cento) da folha de pagamento da empresa, 
cabendo 2% (dois por cento) aos empregados e2% (dois 
por cento) aos empregadores. 

Art. 39 Os empregados terão participação direta na 
gestão dos recursos arrecadados pelo Fundo Seguro
Desemprego, passando a ter direito aos seus beneficias 
após recolhimento da primeira contribuição. 

Art. 4"' O Empregado só poderâ utilizar o salário 
proveniente do Fundo-Desemprego a partir do quarto 
mês de sua dispensa da empresa mediante comprovação 
de haver esgotado gs recursos de sc.u Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. _ 

ArL 5"' O salário proveniente do Fundo-Desemprego 
será concedido ao empregado no período máximo de 2 
(dois) anos, quando o empregado terã de comprov8:r pe
rante a Delegacia Regional do Trabalho que manteve 
contato mensal com o Serviço de Informação Nacional 
de Emprego- SINE, ou com outra agência de emprego 
legalmente constituída. 

Art. 6"' Terão, também, direito ao salário previsto 
nesta Lei os maiores de 18 (dezoito) anos que, pela pri
meira vez, procuram emprego e que se encontram de
sempregados há mais de doze meses após terem compro
vado esta situação na forma estabelecida no artigo- 59 
desta Lei. -

Art. 79 Após 120 (cento e vinte) dias a partif da data 
de s~a publicação, o Poder Executivo expedirá Decreto 
regulamentando o disposto nesta Lei. _ 

Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data. de sua publi~ 
cação. 

ArL 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O País vive, no momento, uma tragédia sóCio.: 
económica de proporções sem precedentes em sua his
tória: o desemprego crescente, que traz à tona o temor e 
a Tnsegurança a milhares de trabalhadores ~m dt?C9rrên
cia da política eCo'n"ômica recessiva do Governo. 

Diante dos avisos afixados nas portas das firmas e em
presas de qut:. "não hã vagas"; ante o núm.ero_ ca~a _vez 
mã.ior de demissões e dispensas; diante mesmó de mani
festações violentas de arrombamentos e saques, o Brasil 
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conStatou .que terá que conviver, não S?Lf?e por quanto 
temPõ. até onde a vista alcança, com a trágica realidade 
do desemprego. 

Somente no Estado de-São PaUlo, depois de contabili
zar as cifras da úitima semana do mês de março, a Fede
ração das lndústras do Estado informou que, neste mês, 
registraram-se 5.650 demissões só na área industrial. 
Com este 11 úmeio, o totaí de des~mpregados no trimestre 
do corrente ano subiu para 64.300 e nos últimos 27 me
ses, para 370.200. É o cortejo macabro da legião de 
braços cruzados que aumenta assustadoramente em to
das as regiões do País. 

A proposição que ora submetemos à apreciação do Se
nado, representa mais uma contribuição, que reputamos 
vãlida e viável, para- obviar o grave problema que a 
Nação enfren_ta de_ uns tempos par cá e que, pelo seu ca
rÚer conjuntural, estã a reclama~ medidas de emergência 
a fim de minimizar-lhe a gravidade e a extensão. 

AS provid(!ncías aqui" adotadas consubstanciam os 
oportunos subsídios alvitrados pelo economista João Sa
boia, Professor da -Universidade Federai do Rio de Ja
neiro, para o solucionamento da crise desemprego, atra
vés aa_--Criação do Seguro-Desemprego. 

Estamos convencidos de que as medidas propostas po
derão contribuir pelo menos para reduzir as dimensões 
do problema que aflige os que trabalham no mercado 
formal de trabalho e que absorvem 50% da população 

-- --economicamente ativa do País. 
Sabemos que, até o momento, a úniCa forma de sobre

vivência dos desempregados que possuem carteira assi
nada e contribuem para a Previdência Social ê através da 
retirada do FGTS. 

Na prática, por exemplo, após a demissão ou desliga~ 
mento da empresa, um trabalhador com três anos de tra
balho poderâ sobreviver em condições normais durante 
três meses, graças às reservas advindas do FGT~. 

Segundo relata o ProL João Saboia, de acordo com os 
dados da RAIS de 1980, o tempo médio de serviço dos 
empregados desligados naquele ano era de ape?as ~m 
ano e meio, o que implica a retirada de um vafor mfenor 
a dois salários após a dispensa. 

Para o referido economista, um esquema possível para 
a -Criação de um fundo para o Seguro .. Oesemprego seria 
atra vês da contribuição mensal de empregados e empre
gadores. 

Supondo-se, por exemplo, diz aquele economista, q.ue 
o salário-desemprego seja da ordem de 50% d_o salâno
contríbuiçã.o (no mínimo Igual a um salário mínimo), e 
que a taxa de desemprego no setor formai da economia 
seja de 8%, baStaria um desconto de cerca de4% da folha 
de pagamento (ex; 2% para os empregados e 2% para os 
empregadores) para se manter o fundo-desemprego. 

Às demais medidas alvitradas no projeto complemen
tam esta providência básica. 

Cremos coino o·emineflte ProfesSor João Saboia que 
um programa dc:sta envergadura tem condições de man
ter cerca de um milhão de desempregados com um custo 
anual de aproximadamente, Cr$ 420 milhões para um sa
Lário- ffiínimo de Cr$ 35 mil cruzeiros, arbitrado pelo Go
verno, valor bem inferior à arrecadação prevista pelo o 
FINSOCIAL para o corrente ano, constituindo~se, por
tanto, _em uma providência perfeitamente exeqüível. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1983.- Mário Maia. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
- /açt!_o Social, de Economia e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 74, DE 1983 

Revoga o art. '59 e seu parágrafo único da Lei n"' 
6.708, de 30 de outubro de 1979, que "dispõe sobre a 
correção automática dos salários, modifica a política 
salarial e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' São revogados o art, 5~ e seu parágrafo único 

da Lei n"' 6.708, de30 de outubro de 1979, renumerando
se os artigos subseqUentes. 
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Art. 2~'- Esta Lei entra em vigor na data de sua publiw 
cação. rrt. 3~' Revogam-se as disposições em co_ntrário. 

Justificação 

O presente Projeto atende à, sugestão-reivindicação do 
Sindicato dos Trabalhadot:es nas Indústrüis-- da _Ç_çms
ttução e Mobiliário de Contagem e do Sindicato dos 
Trabalhadores Industriais de Cimento, Cal e Gesso de 
Co~tagem. 

Dispõe o art. 5'~ revogando: 

1\ uArt. 59 O'Sãlârio do empregado admitido após 
'I a correção salarial da categoria Será atualízado na 

subseqUente revisão proporcionalmente ao número 
de meses a partir da admissão." 

O parágrafo único, por sua VeZ, reza: 

"Parágrafo único. A regra do artigo não se 
aplica às empresas que adotem quadro de pessoal 
organi2:ado em carreira e em que a correção incida 
sobre os respectivos níveis ou classes de salários". 

O disposto no art. 5'? acarreta a seguinte conseqaêncía: 
se a correção salarial de uma determinada categoria 
como a da Constr:u_ção CiVil, por exemplo dá-se em 
março e setembro, pois é semestral, o empregado admiti
do em urna determinada Empresa de ConstrUção Civil 
em I~> de maio terá de correção salarial, em I~> de se
tembro, tão-somente 4/6 (quatro sextos) do INPC, como 
aquele que for admitido na Empresa em )9 de agosto terá 
somente 1/6 (um sexto) do INPC. 

Além disso, pelas dispensas a que dá ensejo devido à 
solércía de muitos empregadores, a norma do art. 5~> pro
voca grande rotatividade da mão-de-obra, principalmen
te nas categorias profissionais de trabalhadores que per
cebem até três salários mínimos, o que acaba se tornan
do fator social de desemprego e empobrecimento. 

Empregadores hâ, ademais, que, ao tempo em que 
provocam _a insegurança e o empobrecimento do traba
lhador, pelo mecanismo da rotatividade, locupletam-se 
através de uma manobra pela qual, ao pleitearem au
mento de preço de sua mercadoria, apresentam ao CIP o 
aumento de sua folha de pagamento baseada no_ INPC, 
no momento em que ainda não dispensaram os emprega
dos que receberam o aumento salarial, dispensando-os 
depois e admitindo Qutros de que só perceberão aumento 
na data-base de sua correçào salarial. 

t fato quotidiano as Empresas da Constrüção Civil e 
Pavimentação, Construção de Estradas e Terraplanagem 
jogarem nos custos de suas obras e correção salarial de 
se_us trabalhadores, quando na realidade nàQ pagam nem 
2/6 (dois sextos) da Correçã:o salarial, por que dispensam 
seus trabalhadores e admitem outros. 

Os fatos aqui referidOS cOnstam de memorial a nóS-en
caminhado pelos sindicatos supra-referidos, bem como a 
sugestão do presente Projeto, que ofereceil_los ___ ~-:~J?r~-
ciação da Casa. , - - -

Sala das Sessões, 4 de maio de 1983.- Murilo Badaró. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.708 DE 30 de OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a correção automática dos salários, 
modifica a política salarial e dá outras providências 

Art. 51' O salário do empregado adjmitjdo após a 
correçào salarial da categoria será atualizado na subse
qí.!ente revisão proporcionalmente ao númer_o de Jileses a 
partir da admjssão. 

Parágrafo úníco. A reg:ta dO ai"tigd-hão se aplica às 
empresas que adotem quadro de P_essp.al organizado em 
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carreira e em que a correção incida sobre os respectivos 
níveis oti" classes de salãrios. 

(Às C omissões de Constituição e Justiça e de Le
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaHa -Os projetas 
lidos serão publiCados e remetidos às comissões compe
tentes. 

-Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
1~>-Secretârio. 

E li'do o seguinte- -

REQUERIMENTO N• 645, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n"' 28, de 1979, que promove o __ reajustamento de 
benefícios, restaura proporcionalidade entre tetas de 
contribuição, de autoria do ex-Senador Franco Monto
r<?,_ feit~ ca _reco_nstituição çlo processo, se necessária. 

Sala qas Sessões, 4 de maio de 1983. - Mario Maia. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla).- .0- requeri
mento que vem de ser lido serâ publicado e posterior
mente -incluído erri Ordem do Dia, nos termos regimen
tais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ......,. Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 142, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nO? 886, 
de !981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Juliana (MG) a elevar em Cri 33.873.840,00 
(trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil 
e oitocentos e quarent~ cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 887 e 888, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Munici'pios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. MARTINS FILHO- Sr.-Preiidente, peço ve
ríficação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sendo evi
dente a falta de quorum, a Mesa suspenderá a sessão por 
to mh1útos, para convocar os Srs. Senadores ao ple
nâriõ, ã.cionando a campainha com esta finalidade. 

(Suspensa às 16 hora3 e 20 minutos, a sessão i rea
berta às 16 horas e 30 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares,, 
para procedermos a nova verificação de votação. (Pau
sa.) 

Como V9Ja o S.r. Lfder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sim. 

- O SR. PRESIDENTE (Mo~cyr Dalla) - Co~o ~ota 
o Sr. Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Sim. 

Maio de 1983, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Como vota 
o Sr. Líder do E_TB? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sim. 

O SR. PRESJDENTE (Moacyr Dalla)- Como v·ota 
o _Sr. Uder do PDT'? (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Os Srs. Senadores jâ podem votar. (Pausa, 

( P_rocede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Almir Pinto 
Aloysio Chaves 
Eneas Faria 
Fábio Lucena 
Gabriel Hermes 
GaiVão Modesto 
diiilh~i-me Palmeira 
Helvídio NUnes 
Humberto Lucena 
Itamar Franco 
João Calmon 
João Castelo 
José Líns 
Lomanto Júnior 
Luiz Viana 
Mário Maia 
Muri!o Badaró 
Nelson Carneiro 
Passos Pôrto 
Pedro Simon 
Virgílio Távora. 

ABSTEM-SE DE VOTAR: 

Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -.Votaram 
SIM 22 Srs. Senadores, ocorrendo uma abstenção. Não 
houve, portanto, quorum, para votação. Em conseqilên
cía, a apreciação da !Jlatéria fica adiada para outra opor
tunidade, b~m Como a dos demais itens da pauta, que se 
acham em fase de votação. 

(São os seguinres os itens cuja apreciacao fica 
adiada.) 

Votação, em turno único, do RequerimentO n9 610, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 de Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução nl' 277, de 1981, 
que autoriza -a Prefeitura Municipal de Elói Mendes 
(MO) a elevar em Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco mi
lhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 614, de 
1983, de a~loria do Senado_~: Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos __ do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 284, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Curvelo (MG) a 
elevar em CrS 292:751.200,00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, setecentos e cinqílenta e um mil e duzentos cru· 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 615, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicifan
dO, nos termOs do art. 367 <fo Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n"' 285, de 1981, 
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que autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade 
(MG) a elevar em CrJ 182.969.500,00 (cento e oitenta e 
dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhen· 
tos cruzeiros) o mont<inte de -sua dívid"il: consolidada 

5 

Votação, em turno único, dO Requ-t!rimCnf.o nl' 616, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan· 
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 J, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Galiléia (MG) a 
elevar em Cr$ 36.593.500,00 (trinta· e seis ffiilhões, qui~ 
nhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

6 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n~' 617, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de ReSolução n9__12J_de 1982, 
que autoriza a Prefeitura -MUnicipal de Paul~ Çândido 
(MG) a elevar em CrS 18.296.950,00- (deZoito milhões, 
duzentos e noventa e seis mil, nov~ntos e cinqUenta 
cruzeirOs} o montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno (mico; do Requerimento n9 618, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, .o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 28, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal deCarar (MG) a ele
var em CrS 43,378.650,00 (quarenta e três milhões, tre
zentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

8 

Votação, em turno únicõ, -do Requerimento n' 619, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 ~o Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n' 87, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura -Muni~ipal de Gu_axupé (MG) a 
elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e qu_atro 
milhões, trezentos e cinqUenta mil e seíscCi-ltoS cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 620, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 _do Regimento Interno, o de-
sarquivamento do Prôjeto de Resolução n"' 88, de 1982, 
que autoriza a Prefeitur-a MUnicipal de Nova Rezende 
(MG) a elevar em Cr$ 65.067§75,00 (sessenta e cinco mi
lhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

lO 

Votação, em turno úriico, do Requerimento n9 621, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n~> 89, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal_ de Ponte Nova 
(MG) a elevar em CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e 
trinta e três milhões, setecentos e oitenta e seis mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua divida consolida~ 
da. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Passa-se às 
matérias em fase de discussão. 

DIÁRiO 00 CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Item 11: 

Discussão, em turno llnico, do Projeto de R_eso-. 
luçãÕ n"' lOJ., de 1981 (apresentado Pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 681, 
de i98l), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Serrana (MG) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 

- ---(quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois 
mil e trezentos cruzeiros} o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 682 e 683, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e_juridicidade; e 

- de Municfpios. favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta d~ "quorum". 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 12: 

Discussão, em turno ímico, do Projeto de Reso
lução n' 104, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nY 684, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carrancas (MG) .a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqiienta e seis 
mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 685 e 686, de 1981, das 
Comissões: 

- de Constftuição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; e 

.:-.....,de Municípios, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 105, de 1981 (apresenta.do pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu ParecÚ n"' 687, 

- de 1981) que autoriza a Prefejtura Municipal deSãq 
-pear-o -dos Ferros (MG). a elevar cm CrS 
84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o mon~ 
tante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, iob n•s 688 e 689, de 1981, das 
COmissões: 

-de Constituição e Jurtiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 
--de Munic(pios, fàvorá~el. 

Em discussão o projeto, {Pausa,) 
Não havendo quem quei~ discuti-lo, declaro-a en

cerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ~eso~ 
lução n9 125, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 790, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de La
goa da Prata (MG) a elevar em CrS 148.198.050,00 
(cento e quarenta e oito milhões, cento e noventa e 
oitO mil e cfnqüenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, so_b n~>s 79 t' e 792, de 1981, das 
Comiss-ões: 

-de Constituição e JUstiça, pela constitucionali
dade e juridjcidade; _e 

-de Economia, favoráveL 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a en
cerrada. 

A votação fica adiada por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 15: 

DiscussãO, em turno único, do Pr-ojeto de Reso~ 
lução n9 134, de 1981 (apresentado pela Comissão • 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 862. 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo do Meio (MG) a elevar em_ Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
-vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 863 e 864, de 1981, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-·de Municfpios, favorãvel. 

- Em discussão o projeto. (Pausa.) 
- Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a en~ 

cerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal1a) -Item 16: 

Discussão,-Cm turno único, do Projeto de Reso
lução n" 135, de 1981 {apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nv 865, 
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibi· 
raci (MG) a elevar em CrS 76.529.600,00 (setenta e 
seis rriilhões, qUinhentos e vinte e nove mil e seiscen
tos cruzeiros) o montante de sua divida consolida~ 
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade. com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

_; de Municfpios, favorável 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não ~a vendo qUem queira discuti~lo, declaro-a CD· 

cerrada. 
A votação fica adiada por faltâ de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17: 

-DisCUss"ão, em· turno único, do Projeto de Reso~ 
lução n' 137, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 871, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cristina (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta 
e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, sete-
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida cOnsolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 872 e 873, de l98l, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de- Municlplos. favorâvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a en

cerrada. 
A- -votação fica adiada por falta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -!tem 18: 

Dis~ussào, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~> 145, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 895, 
de 1981), que autoriza a Prefei~ura MuniciPal de
Carias Chagas (MG) a elevar em Cr$ 
116.123.000,00 (cento e dezeSseis milhões, cento e 
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vinte e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 896 e 897, de 1981, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justlça, pela constitucionali
dade e juridicídade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Munidpios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a en

cerrada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRES!PENTE (Moacyr Dalla) - Item 19: 

Discussão em turo.o único, do Projeto de Reso
lução n~> 150, de 198f (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 915, 
de 1981), que aut_o_riza a Prefeitura Municipal de 
Rubim (MG) a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta 
e sete milhões, quínhentos e quarenta e dois mil e 
quinhentos cruzeíros)"o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob nos 916 e 917, de 1981, das 
Comissões: 

-de Catrstitulrão e Justl"ça, pela constitucionali
dade ejuridicidade, com voto vencido' do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Munidpios. favorâvel. 

Em discussão o projeto. l Pausa.) 
Não havendo quem queira disCuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 20: 

Discussão, em turno único, do Projelo de Reso
lução n<;> 151, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de se_u Par~er n'õ' 920, 
de 1981), que autoriza _a Prefeitura_ M_unicipal de 
Carmo do Rio Claro (MG) a elevar em Cr$ 
76.529.600,00-(setenta e sels milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros)_ o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'õ's 921 e 922, de 1981, da Co-
missões: 

-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionali
dade_ e_juridicidade, com VQlQ_ vencido dQ .Senador 
Hugo Ramos; _e_ 

- de Municlpios; favorãvel. 

Em discussão o_ projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 21: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'1 163, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão d_e seu Parecer n'õ' 
1.016, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itambacuri (MO) a elevar em Cr$ 92.175-.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.017 e 1.018, de 1981, 
das Comissões: 

-de ConstituiÇão e Justiça, pêla const1tucioriali
dade _e jurididdade, com voto vepcido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Municfpfos. favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
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A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 22: 

Discussão, em turno úriico do Projeto d~ Reso
lução n'1 165, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de-Economia como conclusão de seu Parecer nt 
1.022, -de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Carripo do Meio (MG) a elevar erii Cr$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.023 e 1.024, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicida4e, com voto vencido -~~ ~~nador 
Hugo Ramos; e 

-de Muniifjjiõs, favórâvel. 

Em disCussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 23: 

Díscussão, em turno úriico, do Projeto de Reso
lução n'1':i3; de 1983 (apresentadÔ peta ComisSão de 
Economia: como conclusão de seu Parecer n'1 251, de 

---i9iB), que aUtoriza O Gov~ri16 do EStado do Rio de 
Janeiro a elevar em Cr$ 772.7l6.109,QO (setecentos e 
setenta e dois milhões, seteqentos e dezesseis mil, 
cento e nove cruzeiros) o montante çle sua dívida 
consolidada, tendo 

Parecer, sób n'1 252, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Jw;tiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer-

rada. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal1a) - Item 24' 

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Reso
lução n11 24, de 1983 (apresentado pela Colnissão de 
Economia como_ çonclusão de seu_farecer_ n'õ'_ 253, d.e 
1983), que autoriza o Governo do EStado de Per
nambuc_o a_ elevar em Cr$ 700.683.13_§~08 (_sej:ecen
tos milhões, seiscentos e_oitenta_~_três mil, cento e 
tr-inta e seis c_ruzeiros-e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo - -

PARECER, sob n9 2_54, de 19_83_, da Ç_omissão 
--de Constituição e Jw;Uça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer· 

rada, 
A votação fica adiada por falta de quorum. 

O. SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 25: 

Di~cussão~ em turno ú-nico, do Projeto de Reso
lução n<:> 26, de 1983 (apresentado peta Coniissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer nt257, de 
1983), que autoriza o Governo' do Estado de Minas 
Gerais a elevar em Cr$ 746.739.468,36 (setecentos e 
quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e nove 
ri-til, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e trinta 
e sei~ ce;ntavos) o montante de sua dí~ida consolida

da, tendo 
PARECER, sob n'õ' 258, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
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Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer
rada. 

A votação fica adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIPENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia, varrias passar à 
lista de oradores. 

Antes_de conceder a palavra ao·nobre Senador Itamar 
Franco, primeiro orado_r inscrito, a Mesa consulta S. Ex• 
se, pela generosidade das Minas Gerais, poderia conce
der a palavra ao nobre colega Senador Gabriel Hermes, 
que necessita ir ao __ m,édico ~precisa fazer uma pequena 
coinunicação ao Plenário. 

O Sr. ltarn_!lr Franco- Com muito prazer, Sr. Presi

dente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
pal~vra ao ~obre ~enador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (Para uma comunicação. 
Sem revisão do_orador.)- Sr,_ Presidente, Srs. Senado-
res: 

i~iCfarinente, agradeço ao nobre Senador Itamar 
Franco e lamento- ter perturbado um pouquinho. Mas, 
Sr. Presidente, é apenas para prestar um esClarecimento. 

Falando na última segunda-feira sobre a USina de Tu
curuí, recebi alguns apartes do Sr. Senador Fâbio Luce
na, do Amazonas, e fiquei devendo a S. Ex" algumas in
formações, que presto neste instante. 

Por exemplo, interrogava-me, mostrava dúvidas o 
nobre Senador sobre a .Usina de _Coaracy Nunes, g.o 
Amapá. 

Comunico- a S. Ex' que ela foi iniciada muito antes de 
1964 e, a partir de 1964, foi retomada a sua construção, 
sendo concluída em 1975. 

Balbina, no Amazonas:- Esclareço ao nobre Senador 
Fábio_ Lucena que esta usina teve o seu contrato inicial 
assinado em abril de 1981, para terminar em 1987; inclu
sive, ela estâ em andamento. 

Finalmente, Manaus estâ em grande parte sem luz e 
devo· esclarecer a S~ Ex" que todas as ihfOrrríações eu as 
tomei na ELETRONORTE, pela consideração que me 
merecem os colegas e companheiros do Amazonas. Ora
cionamento_já estâ terminando e posso adiantar a S. Ex" 
que a usina jã estâ em grande parte recuperada e, no má
ximo, até o dia 30 deste mês estarâ totalmente em funcio
namento. 

Sr. Presidente, como última informação; apenas pã.ra 
que conste dos Anais, peço a V. Ex" sejam transcritos 
dois telegramas que recebi da Federação das Indústrias 
do meu Estado, do Vice~Presidente, Dr. Otávio Bitten
Court Pires- já cjue eu sou o Presidente- fazendo um 
protesto e, ao _mesmo tempo, um apelo e uma advertên
cia ao& Miriístros correspondentes, mostrando os incon
venientes da_ exportação de madeira em toras. 

Outro telegrama, que ainda é mais longo, também no 
mesmo sentido, é do Presidente da Associaçã.o Comer-
cial. 

Era somente isto, Sr. Presidente. Sou muito grato a V. 
Ex' e ao Senador Itamar Franco por ter-me cedido o seu 
tempo. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
GABRIEL HERMES EM SEU DISCURSO: 

Exm9 Senhor 
Senador Gabriel Hermes 
Senado Federal 
Brasil ia 

Dirigimo-nos vossência a fim de solicitar apoio no _ 
sentido da revogação da resolução 138 do CONCEX 
publiCada no Diário Oficial da união de 25 d,p corrente 
que autoriza a exportação de madeiras em toras. Desde 



Maio de 1983 ·~ DlÃRIOpü CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

1973 quando O Goveino Fe(ieral proibiu a exportação da 
madeira em toras, o se to r madeireiro paSsou a atender, 
não sem sacrifício, o chamamento do governo federal 
aparelhando-se para oferecer produtos com maior grau 
de industrialização conquistando com muitas dificulda
des mercado externo. Formaram-s~ Il:_OVOS parques in~ 
dustriais,---modernliou-Se o setor, incrementou-se a ab
sorção de mão-de-obra local. Hoje há grande número de 
projetas implantados e em implantação voltados para a 
produção de laminados, compensados, lambris, moldu
ras e os outros produtos de madeira . .E evidente que esse 
esforço do empresariado paraense exigiu investinlentos 
de grande monta, exaurindo suas capacidades de ~?_ndivi
damento, confiando na rentabilidade de seus negócios 
que_ tem suporte maior no mercado externo. Eis -=-qu~ a 
equivocada resolução do CONCEX v.effi inviabilizar 
grande parte dos empreendimentos uma vez que o mer
cado externo certamente dará preferência para a impor
tação de madeiras em toras, inclusive para estocagem, 
atendendo às necessidades do parql.lé beneficiador norte-. 
americano e europeu hoje com capacidade oCiosa por 

falta de matéria-prima. A permanecer em vigor a incon
veniente resolução haverá séria crise no setor cUjos· efei· 
tos se refletirão na economia da regiã-o e na Paz social. -
Otávio Bitieitcourt Pires, ViCe-Presidente em Exercício
FIEPA. 

Solicitando apreciação e apõio digno congressist~}Uii-
to órgãos federais competentes e na Casa Legislativa da 
qual em V. Ex• destacado membro, transcrevemos abai
xo hoje remetemos--autoridades governamentais nível fe
deral protestando contra emissão que aquele ato desfere 
insólita e irrecuparâve1 agressão setor industrial madei
reiro da região provocando ~rise que jã começa a ser So~ 
frida e que apresentará grandes proporções para econo

mia regional: 
Vimos transmitir V. Ex• nosso veemente protesto ante 

surpreendentes termos resolução NR. 138_ do C:ONCEX, 
publicada Diário União 25-4-83, pelo qual ficou autori
zada com ampla abrangência expOrtações madeiras tor-as 
anteriormente permitida limitadamente. Inesperada me
dida governamental agride frontal e violentamente setor 
industrial madeireiro da Amazônia, jUstamente momen
to em que este responde com dedicação e com grandes 
sacriffcios, constantes apeloS-altas autoridades Governo 
Federal sentido incrementação setor exportação madei
ras. Realmente, essa deplorável decisão: (I) contraria, 
flagrantemente, política econômica oficial, que, desde 
1973, quando proibida exportação toras, estimulou for
mação e modernização parque industrial madeireiro re
gional. Em decorrência, ocorreu na região implantaç~o 
novos e expressivos projetas assim com ãmpliação proje-. 
tos já aqui existentes; inclusive com vinda para região de 
significativos grupos económicos estabelecidos Sul do 
País, em operações de grande valor, não poucas vezes 
contando com participação órgãos governamentais, 
como SUDAM, ou com linhas de crédito de instituiÇões 
financeiras públicas, como Banco Amazônia e Banco 
Brasil. Tais empreendimentos, muito dos quais dispõem 
da melhor tecnologia industrial encontram-se dissemina
dos em toda região e já estão atingidos profunda e nega
tivamente pela referida resolução do CONCE:X:-, pois 
mercados Países tradiCionalmente adquirem dii Amazó
nia madeiras beneficiadas já estão -~e __ conhecimento 
emissão daquele ato oficial e sUstaram negociações com 
exportadores regionaís de madeiras. Em decorrência, po
demos desde já traçar o quadro trágico e irrecuperável 
que com-eça a se formar nesta região: (1) cerca da nietãde 
dos núcleos industriais já implalltad-Os ou em vias de selo 
será dêSativada. (II) produção das empresas -industriais 
sobrantes será reduzida quase cinqilenta por cento, jâ 
que pedidos do exterior sofrerão diâs'itica red~ção. Gra
vidade dessa situação e responsabilidade representativa 
da Associação Comercial ao Párá exigem que não so
mente protestemos incessantemente contra emissão pelo 
CONCEX da citada resolução, como-também que solici-

. temos sua revogação Iunto órgãos governamentais da es
-fera federal envolvidos na expedição desse·descabido ato 
o(lcial, cujas ressalvas quanto procedimentos a serem se
guidos relativamente a madeiras conhecidas e madeiras 
não conhecidas são irn:Ievantes e inconseqüêntes, ante 
ostensiva agressão oficial que economia Amazônica, que 
tem no setor industrial madeireiro significativo segmen
to, já está sofrendo e que levará as empresas que o com
põem crise jamais havida na região. Assim, vimos ante 
V. Ex• insistentemente apelar sentido seja logo revogada 
resolução NR. 138 do CONCEX, e colocarmo-nos dis
posição órgãos governamentais nível fed.eral envolvidos 
sua emissão para ser feito imediato estudo sobre esse im
portante tema, objetívando adoção medidas que conci
liem adequadamente atual situação setor madeireiro da 
Amazônia quanto madeiras em toras e madeirãs indus
trializadas. 

Colocando-nos disposição ilustre parlamentar para 
qualquer esclarecimento sobre matéria acima exposta, 
manifestamos-lhe protestos de constante e elevado 
apreço. 

Atenciosamente, Roberto Farias Elias Massoud, Presi-
_d~pte _Associa~o COmerCial Pará. - -

O -SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa 
agradece a compreensão e o alto espírito do nobre Sena
dor Itamar Franco, em ajudar na administração dos nos
sos trabalhos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pr_onuncia o seguinte dis
curso. Sem rCvisão do orãdor) -Sr. Presidente, é 0 ca
valheirismo de V. Ex• que inibe os'""possos p_rotestos, 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Muito obri
gado. 

O_ SR. ITAMAR FRANCO~ Sr. Presidente_ e Srs. 
Senadores: 

Rapidamente, para responder, em parte, ao pronun
ciamento do Sr. Senador Virgílio Távora: 

Para demonstrar a impossibilidade de uma moratória 
para a dívida externa, o Senador Virgílio Távora apre~ 
sentOU argumentos que, em sintese, tr~am o problema 
para O curto prazo. Ou seja, inúmeras vendas e compras 
no mercado externo, na verdade a maioria delas, depen~ 
diam de financiamentos do sistema financeiro interna
cional. Caso suspendêssemos o pagamento desses em
préstimos, corríamos o risco de cortar abruptamente di
versos suprimentos esseóciã.iS ao País, sendo um dos 
exemplos a _conta de petróleo. 

-Naquela oportuMidade (9·3-83), diziã. o Senador 
Virgílto Távora: 

"As no,ssas impc;>rtaçõet; são _dependentes de fi
nanciamento." 

No caso de urna moratória unilateral, assegurava ade
iffais" o fefmiseritailte do Ceará: 

"Cortavam-se inicialmente, essas linhas de finan
ciamentos, financiamentos que aós temos necessida
de para importar ou para exportar." 

Mas Veja, Sr. Presidente, o que publica a Gazeta Mer
Cãntil, no dia 29 de abril de 1983, praticamente umà res
posta às a"ssertivas do Sr. Senador Virgílio Távora. 
Transcrevo o seguinte trecho: 

A-.PETROBRÁS e o Wells Fargo Bank devem 
cOilCluir até a próxima quarta-feira um acordo para 
rolar, por 180 dias, débitos de US$ 241 milhões e 
US$ 268 milhões com vencimento programado atê o 
fim de maio. Estão incluídos os USS 152 milhões 
vencidos em li de abril, que a empresa depositou 
em cruzeiros aqui, dias ahtes do prazo, mas que os 

_ 24 bancos çredores.nào"receberam em dólares no ex
terior. 
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E continua, Sr. Presidente, através da palavra do re-. 
presentante do Wells Fargo Bank para o Brasil, Percy 
Berger, dizendo o seguinte.: "Houve uma consulta ao sin
dicato credor sobre a rolagem da dívida." 

Aqui, nós perguntamos ao Senador Virgílio Távora: O 
que isso significa? Falta de dólares, de divisas, no Banco 
-central do Brasil? Quer dizer, uma situação de caixa ze
ro, que obriga o atra&o de débitos vencidos, que força a 
rolagcm da dívida, até mesmo a de curto prazo? 

Uma das argumentações, Sr. Presidente, do Senador 
Virgílio Távora, era exatamente a chamada dívida de 
curto prazo; daqui a pouco, vamos tentar ampliar o uni
verso dela. 

O Sr. Virgflio Távora- Permite V. Ex• um aparte~ 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço V. Ex•, com 
muito prazer, antes de continuar. 

O ·sr. Virgi1io Távora- Chamado à colação, vou-res
ponder a V. Ex• do modo mais sintético possível. Não hã 
a menor dúvida a respeito, eminente Senador. Primeiro: 
o que está af afirmado vem corroborar o que dissemos da 
tríbüna, q_ue justamente as nossas importações são feitas 
-e vamos repetir para que não haja a menot dúvida
em, tomando por base, por exemplo o ano de 1982, 13% 
do seu total, em números aproximados, à vista; 69% en
tre trinta e cento e oitenta dias de financiamento; aí, in
cluídos petróleo, insumos básicos, estão todos nesta fai
xa. O restante, doze por cento, entre cento e oitenta e tre
-zentoS e sesserit3. dias, sobrando para os financiamentos 
a longo prazo aproximadamente seis por cento do total. 
Muito bem! Então, no que está aí dito, não vejo em que 
se contradizer os números que, entre parênteses, -
desculpe-me a imodéstia- acho que não podem ser pos
tos em dúvida, porque são tirados, extraídos das ano
tações do órgão competente que controla importações e 
exportações, ou seja, CACEX. Agora, respondemos à 
segupda _parte. Realmente, há um equívoco. A maneira 
do brasileiro gostar de 'ter as coisas é uma maneira muito 
Sfmplista. Quando temos que leChRr um balanço de pa
gamento, sempre pensamos;. "trinta e um de dezembro 
do ano ''X". Mas, o balanço de pagamento, na realida
de, quer dizer, o zerar essa conta é uma necessidade que 
um país tem díariamente. Permita-me fazer ênfase nesse 
advérbio. Então, no momento atual, por não terem en
trado, nOs projetas 3 e 4, ainda aqueles recursos solicita
dos, nos montantes respectivos de 8,8 e lO,S bilhões--de 
dólares, quer dizer, o crédi~o para o financiamento de 

- nossas ImPor-tações e exportações e aquele crédito ban-
cário, que aJiás são vasos prat~camente comunicantes, 
nós estamos," ilõ dia de hoje, devendo da ordem de gran
deza de 700 a 800 milhões de dólares, que vão sucessiva
mente rebaixando o seu ilível, quando dobram.osjá o se. 
gundo semestre, em que c grosso da nossa exportação de 
produtos _primários, que é sazonal, se somará àqueles 
dos industrialízados. Então, não escondemos nada a V. 
Ex• Quer saber o que é? Falta de dólar. A PETROBRÃS 
pagou, mas o Banco Central não roda a guitarra em 
dólar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Virgílio 
Távora, ninguém d'tsse que V. Ex• estava apresentando 
números que não estavam correspondendo à reaJidade. 

O Sr. Virgnio Távora - Está rigorosamente certo. 

OSR. ITAMAR FRANCO-Acolocação quefizfoi 
exatamente _diferente, quando aqui nós argumentáva
mos, dentro- da nossa idéia em que defendemos a mora
tória e V. Ex' se posicionou contra. 

O Sr. Vlrgflio Távora Não! Por favor. Posição oficial 
do Governo e do seu Líder para esses assuntos, intérpre
te do seu pensamento no momento: a moratória é llliimo · 
- não é dizer que somõs contra; é o último dos últimos 
recursos que o País tinha que adotar. Enquanto ele pu
desse fazer negócio, a moratóría era absolutamente con
tra. 



1474 Quinta-feira 5 

O SR~ ITAMAR FRANCO - Exatam~nte onde e1,1 
quero chegar, dentro da argumentação de V. Ex•. e apro
veitando exatamente os números de V. Ex• I; a _ _realidade 
vem demonst(ar o que nós afirmamos aqui, quando V. 
Ex~ colocava o problema do pagamento a curto prazo_
V. Ex• acaba de dar~o percentual aí- e vamos repeti-lo 
porque ... 

O Sr. Virgílio TáVora-Treze ·por cento. 

O Sf. Itamar Franco- ... V. Ex• acaba de esclare_cer 
ao Senado. 

O Sr. Virgílio Tá~·ora - E à vista 69%. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Vê V. Ex• que a reali
dade mostrou diferente. 

O Sr. Virg(ljo Távõfa --Como? 

O SR. ITAMAR FRANCO- A realidade_ mostrou 
que o Brasil, quando atrasa, pode atrasar os seus paga
mentos, é obrigado a recorrer a um novo tipo de endivi
damento. E foi o que aconteceu exatamente na dívidii 
mais importante pará-O -país, que é a dívida do petróleo. 
Que faz o QQycrn_o, ou que fez a PETROBRÁS? V. Ex• 
aí confirma as minhas assertivas, as minhas afirmações: 
A PETROBRÁS depositou em c-ruzeiros; o Banco CenM 
trai, sem dólares é obrigado a renegociar essa divida por 
180 dias, ou por 300 dias; tem que fazer. 

o_sr. Virgl1io Távora --o _que não poderia fazer;se 
estivesse na moratória. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não s~i, Ex• j~-~~uffia 
moratória. 

O Sr. Virgl1io Távora- Porque: -~oratória é falência. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Como vê v; Ex<,Jã é 
uma moratória, Ex• Já é uma moratória- -a] ê quê V. 
Ex• se recusa a responder. 

O Sr. Virgílio Távora - Renegociação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. V, Ex• n_ão pode 
dar o nome de renegociação. 

O Sr. Virgflio Távora- Moratória é dizer: devo, não 
nego; pago, quando puder, estâ acabado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E o que ela fez aqui? 

O Sr. Virgílio Távora - Ela procurou ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex• 

O Sr. Vii'gílio Távora- ... _procurou o_ seu credor e re
negociou a dívida, mas diferente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é diferente, Ex•. 
Eu digo: " não tenho dinheiro para pagar, não tenho 
dólar". O que eu estou confessando? 

O Sr. Virgt1io Távora - Eu digo:_ "não tenho dólar, 
neste momento, e estou tomando emprestado, para pa
gar ... foi o que ele fez. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, vamos dizer: 
"não tenho dólar, neste momento, ... 

O Sr. Virgt1io Távora - ... neste_ monento, eu tOni.o 
emprestado para lhe pagar. Então, é uma coisa muito:dr:
feren!e de se ver ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- E isso não é umª'conM 
fissão'? 

O Sr. Virgt1io T'ávora - A moratória é algo -
permita-me- completamente diferente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex•! V. Ex.• se 
posiciona violentamente contra a moratória ... 
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!)_Sr-'- Yir_g_t1ip Távora- Não, perdão! Mas, Senador, 
não afirme o que não estou afirmando! 

O SR: ITAMAR FRANCO- Mas depois V. Ex' terá 
opOrtunidade ... 

O Sr. Virgt1io Távora- Pelo menos não me atribua 
isso;=- Eu disse que a moratória é o último recurso .. 

O SR. ITAMAR FRANCO-_ V. Ex• chega a admi
Lir? Isso é que eu gostaria de sabt:r. 

-o St. Virgilio Távora - A mesma coisa ... 

-O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• costuma ser e 
deve ser ... 

O Sr. Virgflio Távora- Não! Como recurso" extremo, 
se eu não tiver nenhuma maneira de fazer renegociação, 
quer' eu aceite, quer não, tem que entrar a moratória. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• admite? 

O Sr. Virgl1io Távora --É claro! 

O SR. ITAMAR FRA~NCO- O que eu quero mosM 
trar é que a realidade, mais cedo do que V. Ex• pensava 
-V. Ex.• não_ podia adivinhar, porque senão jâ haveria 
dito no seu discurSo, pois é homem eSti.icilOso, conhece a 
matéria - quando V, Ex• apresentou esse percentual, 
effi seg-Uidi, -a PETROBRÃS rii-ostrou exatamente o que 
nós falávªmos aqui, que vai haver um instante dado J::m 
que este País não vai ter mais-recursos, vaner que novaM 
mente recorrer aci Fundo Monetário Internacional. E eu, 
de minha parte, acho que o Brasil vai ter que reçorrer ao 
Fe_deral Reserve, porque não vamos agüentar Os juros do 
mercado internacional, dos banqueiros internacionais, 
vamos ter que recorrer novamente ao tesouro america
no. Esta é a minha opinião, é !ninha expectativa, e vamos 
ver ... 

O Sr. Virgl1io Távora - Eminente Senador, já estamos 
devendo, no momento, mais ou menos uns 700 ou 800 
milhões de dólares, para sua orientação. 

O SR. ITÃMAR FRANCO- Acho que é mais, não 
quero nem-discutir. 

O Sr. Virgílio Távora- No momento, ê isso que teM 
mos de, atr~~qo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não sei. Acho que é 
maiS de 70<Y milhões, inas não Vamos d~scútir as ciftâs 
aqui. 

O que quero colocar, Senador Virgílio Távora, além 
desse aspecto, é para trazer, exatamente, algumas dificul
dades e V. Ex• costuma dizer- "mas o que a Opostção 
resolve··. como se nós fôssemos o Governo. Governo são 
V. Ex~s. que têm que dar a solução. 

O Sr. Virgl1ío Távora - Não. Governo, hoje em dia, 
neste_ momento grave, somos todos nós. 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Não, Ex• ~diferente, 
porque a ordem econômica, neste País, está centralizada 
no modelo que aí está, nas mãos do Governo Federal. 
Nunca, a partir de 1964, não em função do aspecto revo
lucionário, mas nunca o Executivo teve tantfl força na 
ordem econômica do Pals, como tem agora pela centrali
zação econômica, e V. Ex~ há de concord(}.r comigo, que 
a hipertrofia do Executivo tem determinado exãtamente 
o quê? que nõs aqui, do Legislativo, podemos fazer o qlle 
estamos fazendo hoje, com V. Ex•, apenas um exercício 
mental; porque nós não temos força, mem a Oposição e 
nem o Governo, para alterar a ordem econômica que aí 
está! E~ jâ disse aqui, Senador .. 

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador, nas maio
res democraCias - tire a americanas - veja a francesa, 
veja a ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não cite a americana, 
por favor. 
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O Sr. Virgilio Távora - Excetuei, exatamente o conM 
Úârio. EXcetUei. V. Ex• está; hoje, muito apfessado nas 
suas conclusões. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é apressado não, 
Senador Virgi\1o 'Távora. 

O Sr. Virgl1io Távora - Excetuada a americana. A 
francesa, por exemplo ... 

OS~. ITAM.t:\R FR0NCO- O que tem a francesa? 

O Sr. Virgt1io Távora- V. Ex• sabe, a iniciativa ... 

QSR. ITAMAR FRANCO- Vamos à francesa, deM 
pois à inglesa ... 

O Sr~ Virgílio Távora .,.das matérias financeiras eco----:
nômicaS do Poder Executivo, desafia qualquer cOntes
tação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgílio Tá~ 
vora, V. Ex• ... 

OS~:. Virgilio Távora- V. Ex' tem uma assessoria ex
celente, o seu Par_tido ainda melQor, consulte D• Maria 
Conceição, consulte Celso Furtado, que dirão a V. Ex• ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu, lamentavelmente, 
não precisaria consultá-los, teria muito prazer em ouvir 
os doutos .. 

O Sr. Virgflio Távora- Estou dando o·s orâculos do 
seu Partido .. 

-0--SR. ITAMAR FRANCO~ V. E_x• é um oráculo 
aqui, não precisaria consultar ... 

D Sr._ Virg_l7_iq T,ávora--:-- Quando muit(), eu entendo alM 
guma coisa da profissão de V. Ex•, que é Engenhar(a. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não! Nó_s dois enten-_ 
demoS um pouco de economia também, temos até obri
gação de entendermos um pouquinho. 

O Sr. Virgl1io Tá~·ora- Não, depois de lO anos, quan
do muito, nós não dizemos tolice em economia._ 

O SR. ITAMAR FRANCO- E aliás, acho que·n-as. 
nossas ãulas tivemos pouca economia. 

O Sr. Virgflio Távora - Mas nenhum nem outro é 
economista. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, veja V. Ex.• onde 
eu quero chegar, e, continuo afirmando aqui, a posição 
-que se encontra o Legislativo brasileiro, hoje uma po
sição de total dependência do Executivo ... 

o s;. Virim~ T4vora -Não, não ê essa total depenM 
dência; em assuntos- econômicoMfinanceiro_jã _estâ em ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V~ Ex• hoje; não me 
deixa concluir as frases, 

O Sr. Virgflio Távora- t. um prazer debater com V. 
Ex~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• sabe que essa 
alegria é sempre renovada quando debato com V. Ex• 

Veja, Senador Vitgílio Távora, eu daria alguns exemM 
plos, ffiaS não qUero- nem descer a um exemplo que tenho 
dado cõmumente ao Senado da RepúlJlica, que é o próM 
prio orçamento; nós, aqui, aprovamos um simples orçaM 
menta fiscal, dà. ordem de 11 trilhões de cru:z:eiros, quan
do o orçamento das empresas estatais, que Vaf a cerca-de 
30 trilhões de cruzeiros, não passa sequer pelo Congresso 
Nacional; o orçamento da Previdéncía Social, que aí estâ 
maior do que o orçamento fiscal, sequer é examinado 
pelo Congresso Nacional. Particularmente, também, de
fendo essa unificação orçamentária. Mas, o objetivo a 
-que quero chegar, hoje, é para mostrar a V, Ex' as difi
culd<J:des que tem um Senador da Oposição, mesmo 
quando ele consegue penetrar- e V, Ex• citou há pouco 
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aí os P(ojetos 3 e 4 do Fundo MonetâriÔ- n6s estamos 
agora solicitando à Mesa do Senado que nos envie esses 
projetas, porque apenas o Ministro aqui no Plenário fez 
referência aos Projetas 3 e-4, que nós não conhecemos na 
suas miudezas ... 

O Sr. Virgflio Távora._ Eminente Senador, permita
me, estou com uma certa obnubilaçào mental, porque foi 
anexado ao discurso de S. Ex~~ naquela brochura distri
buída, foi anexada ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. foi, V, E><• _tem o 
livrete distribuido, distributdo aos Senadores, Y ._Ex• há 
de verificar e há de concordar conosco, não agora, por
que nós não temos aqui o livro, nem V. _E]'•, de que ele 
apenas fez me"nção. E vOu dar outro_ exemplo de_ u~_ do
cumento que fui obrigado a solicitar ao Banco Central, 
também mencionado e que não estava em mãos do Sena
do da República. Solicitei, attavés da Comissão de Fi
nanças, a cópia dos documentos referentes aos emprêsti
mos contraídos junto ao TesourO dos Estados Unidos da 
América do Norte, ao Banco de Compensações Interna
cionais e ao Fundo Monetário Internacional. Nós não 
tínhamos essa documentação. Veja, Senador Virgílio Tá
vora, a gravidade de como chega essa documentação ao 
nosso conhecimento. Primeiro, uma documentação em 
ingl.ês-. nós somos obrigados a examiná-la em inglês ... 

O Sr. Virgt7/o Távora- V.- Ex.' domina perfeitamente 
o idioma. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Ex• 

O Sr. Virgl1io Távora- Então~ -essa 'parte ... 

O SR. ITAMAR FRANCO --Nessa parte estamos 
de acordo, teremos que falar em inglês aqui? 

O Sr. Virgflio Távora- Não acredito que S. Ex~. o Sr. 
Presidente, permita que haja discussã.o em· outra língua 
que não seja a pátria, mas em todo caso ... 

O SR. PRESIDENTE (MÕacyr Dalla. Fazendo soar a 
campanhia.) ~-Para dois líderes tão inteligentes discu
tindo, a Mesa até se exime de dar o seu ponto-de-vista. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja, Senador Virgílio 
Távora, vou chamar a atenção de V. Ex' para a impor
tância dessa documentação, e é uma documentação que 
vem aqui com o caráter de confidencial, e isto é estranho, 
também, porque não vejo o porque que a Nação não pu
desse tomar conhecimento desses empréstimos contrai
dos com o Tesouro dos Estados Unidos e com o próprio 
Banco de Compensações lnternacíonais.. Estamos solici
tando ao próprio Presidente do Banco Central, dent!o 
da atenção que ele tem dispensado à Comissão, que ele 
proceda à tradução dessa documentação. E'?den~emen
te, posso eu traduzir, aqui, e ter uina interpretação sobre 
termos técnicos diferentes daquela pretendida peta Ban
co Central, e nós não queremOs cometer nenhuma má 
tradução - digamos assim ~ em relação a essa docu
mentação enviada pelo Banco Central ao Senado daRe
pública. Aliás, já estâ se tornii.ndo um hábito, porque, 
quando se discutia, aqui, também, o cardo nuclear, Sr. 
Presidente, nós, cor~to Presidente da Comissão, tivemos 
que devolver a documentação porque, por incrível que 
pareça, ela chegou em inglês e gostaríamos de tê--la em 
nosso idioma. 

Então, veja, Senador Virgílio Távora, que há coisas es
tranhas nessa documentação e que, às vezes, o Senador 
da Oposição tem dificuldades atê de_ debater e conhecer o 
assunto. E por quê? Porque ele só toma conhecimento da 
documentação quando ele a descobre, quando ele pede e 
quando ela é enviada ao Senado da República. t;: o caso, 
agora, desses empréstimos corttraíd~s com o Tesouro 
Nacional e- com o Banco Compensações Internacionais. 

Há algumas coisas interessantes e que precisam ser 
analisadas e debatidas, não apenas na Comissão de Fi
nanças mas no próprio Plenário do Senádo. Nós não en
tendemos, aqui, salvo erro de tradução,, .. transferír os 
acervos patrimoniais do exterior pãra o Banco Central". 

E ficã.-se -a meditar q·ue acervos patrimoniais do exterior 
são colocados à disposição do Banco Central- e ai d_jgo 
eu ....,.... neste momento, para se proceder a empréstimos 
contraídos com o Tesouro-dOs-EStados Unidos. É uma 
interrogação que deixo a V. Ex' 

Uma outra observação que faço, e.agora vem outra 
expressão inglesa, e nós estamos aprendendo algu~as 
expressões inglesas, tem o spreat! e agora apareceu uma 
ou.tra. commitmemt. O Brasil agora paga além do epread 
0 commitinemt, Sr. Presidente~ É uma palavra bonita, 
uma palavra amerisana, ingl~a. Então, como é que tra
dUz-imos -esse commitmemt? Seria uma espécíe de taxa de 
disponibilidade. Não sei se o Senador Vírgllio Távora 
traduziria esse commitmemt como uma espécie de taxa de 
disponibilidade. Ê a única tradução que consegui~os fa
zer, dentro _desse commitmemt, porque as autondades 
brasileiras falam em commitmemt, elas não traduzem. 

Mas veja, Sr. P~eSidente,~_a gravidade desse commit· 
memt. t que o Brasil para ter o reforço, para as suas li
nhas de crédito, esse dinheiro é depositado em aplicações 
da letra do Tesouro americano._ Veja, Sr. President~. 
uma linha de crédito para o Brasil, que o Brasil vai preci
sar de acordo com esta documentação afirmada, e isso é 
apJÍcado em letras do Tesouro do Estado de Nova Ior
que. Nós estamos pagando esse comm.itmemt: estamos 
pagando esta taxa para termos esta linha de crédito. Mas 
isto é aplicado em letras do Tesouro de Nova Iorque. 
Vem aí a nossa indagação. Esse rendimento dessas letras 
do Tesouro de Nova Iorque- já que estamos pagando 
essa taxa para isto- isso ê depositado para o Brasil ou 
fica no Tesouro do Estado de Nova Iorque? 

o s~. Vúgí{i~--·idvora - Eminente Senador Itamar 
Franco permita-me responder. 

0 SR. lT AMAR FRANCO- Com muito prazer, Sena

dor! 

O Sr. Vi,gaío Távora - Eminente Senador Itamar 
Franco, os maiores detalhes sobre a operação podere
mos dar a V. Ex', mas esse daíjã avançamos, positivo. A 
mesma coisa que rendimento que dá a V. Ex' qualquer 
aplicação que fosse feita de outra maneira. O commit~ 
ment é como que, digamos, um certo seguro de uma ope
ração, que é feita com países que estão em situação difícil 
como-a nossa. Darei todos os detalhes a V, Ex', com 
todo o prazer, uma vez solicitadOs às autoridades mone-
tárias, transmitireCa V. Ex', porque aqui nãO há segre
dos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Veja V. Ex• que esta
mos fazendo essa indagação e temos certeza de que V. 
Ex' hã de procurar examinar e detalhar o assunto, mas 
são_ questionamentos ... 

O Sr. Virgl1lo 'T4yora- São justos. Está aí, peiã pri
. -mcira veZ concordamos, são justas as dúvidas que V. Ex• 

tem, e vamos jus_tamente espancã-las, falando o portu
guês do nobre colega Senador Severo Gomes. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não quero entrar nem 
-no campo lCVàDúdo -peta Senador Severo Gomes. 

O Sr. Virgílio Távora- Nós citamos o eminente Sena
dor por São Paulo, pelo menos pelo linguajar escorreito. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não quero nem citar, 
aind<i, o Senador Severo Gomes, porque vamos entrar, 
agora, num aSpeCto, numa outra indagação, mais difícil, 
quando falamos ex.atamente do alheamento do Congres
so Nacional nesses acordos internacionais. 

to Procurador da Fazeuda, e mais uma vez. em inglês, 
porque não encontrei a tradução aqui; o eminente Pro· 
curador da Fazenda_ escreve emjnglês ao Departamento 
.do Tesouro ... 

O Sr. Virgílio Távora - Ele não poderia escrever em 
português, não é? 

O SR.It AMAR FRANCO- Ele podia mandar para 
mim a tradução. 
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O Sr. VlrgOio Távora - Poderia mandar para V. fu.' 
a tradução; isso poderia. 

O SR. ITAMAR FRÃNCO- Ele lá pode escrever na 
língua que entender, alemão, inglês, francês, mas no 
Congresso Naciona_J_n§s por enquanto estamos fal~~d~ 
português; espero eu,_ pois não sei se amanhã vamos ter 
que falar inglê~·- realmente. 

O Si. Vírgl1io Távora- Aliás, V. Ex', fala bem, por
tanto, conúnue. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Examinando esse do
cumentação do ilustre Procurador, encontramos afirma
tivas feitas aqui~OSr. Pres'idente, que.surpreendem. Quan· 
do S. S' diz, por exemplo, num dos itens dessa documen
tação enviada para se estabelecer este acordo com o Te
souro americano, e com esses bancos, em que primeiro se 
refere à regularidade da operação. Muito bem. EVidente
mente, caberia a S. S' examinar se se trata de uma ope
ração regular. Correto. 

Mas salvo, Sr. Presidente- e estou sempre frisatido 
isso, porque é importante- salvo erro de tradução, S. S• 
faz uma afirmativa da mais alta gravidade; quando diz 
que a nenhum grau de jurisdição, administrativo e jlidi~ 
cial, está sujeito esse acordo. Como não? Desde quando 
0 Procurador pode dar esta assertativa a um governo es
trangeiro, dizendo que a nenhum grau de jurisdição, nem 
administrativo nem judicial, esse contrato estaria sendo 
submetido? 

E perguntamos, aqui, Sr. Presidente:_ desde quando se 
pode fazer qualquer movimentação, em determinados 
aspectos, sobretudo da ordem monetária, sem autori
zação do CongÍ'esso Nacional e sem mesmo sequer a 
aprovação d() _Tribunal de Contas da União? 

- Essa declaração do Procurador invalida, no nosso en
tendimento.. essa doéumentação enviada ao G~verno _ 
americano, ao- Departamento de Tesouro amer1cano. 
Aliás, com muita propriedade, o Senador Severo Gomes 
questiOnava, aqui, senão me engano no seu primeiro 
pronunciamento até da tribuna do Senado, a validade ou 
não desses acordos no campo jurídico. E hoje, Senador 
Severo Gomes, estamos encontrando aqui uma afirmati
va do Procurador, da maior gravidade. 

O Sr. Severo Gomes - Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. ITAMA-R FRANCO - Com muito prazer. 

O Sr. Severo Gomes --TOmei conhecímento desses 
documentos. E já na sextaSeira, da semana passada, o 
jornal O Estado de S. Paulo publicava o parecer do Pro
curador da Fazenda em que o Brasil admitia o foro ex
terno para diÍ'imir as dúvidas decorrentes desses acordos. 
Ora, essas pressões para admissão de foro externo, elas 
são repetitivas em toda a história de negociação externa; 
e eu não tenho lembrança de que em nenhuma época an
terior ela tenha sido aceita._ Hoje, de acordo com o pare
cer do Procurador da República,_tomamos c_onhecimen
to de que esses acordos, hoje qualquer dúvida que venha 
a surgir, eles serão insusceptíveis de serem tratadas em 
foros nacionais, como sempre exigimos no passado. Nós 
aceitamos o foro externo para dirim,ir as dúvidas futuras. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado pela 
intervenção de V. Ex' E-aqui, nobre Senador Virgílio Tá
vora, ... 

O Sr. VirgOio Távora - Eminente Senador, antes de 
V. Ex' prosseguír, vamos deixar bem claro que como este 

. assunto, que dizia respeito às afiimatívas d_o_ eminente 
Senador por São Paulo, foi tratado aqui por outro V ice
Líder - não estávamos presentes à ocasião - nós nos 

-reservamos, justamente para não cair em conflito de de
clarações, tomar as mesmas informações que o cotega 
que no momento respondia pela V ice-liderança, no caso, 
o nobre Senador José Lins, transmitiu ao Plenário do Se
nado para então, com grande prazer, fazê·la chegar, 
também por este microfone; a um e a outro. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presid_ente, o aparM 
te do Senador Severo Gomes confirma exataine:rite o" que 
nós pudemos perceber nessa documentação enviada à 
ComiSsão de Finanças do Senado Federal. 

E devo esclarecer a V. Ex~ que, ao trazer alguns ele
mentos, não a globalidade do que aqui estã, l}âo-estc,-u 
infririgindo eu nenhum ato que possa quebrar o sentido 
confidencial dessa documentação. Primeiro porque, Sr, 
Presidente, particularmentae, tenho dúvidas de que esse 
documento deva ser confidencial. Lamentavelmente, no 
Brasil, nos últimos tempos, nós temos carimbado docU
mentos como confidencial.__s_~reto, de uma maneira abu
siva. Pude sentir isso e perceber- e bUsco sempre este 
exemplo, porque ele é um exemplo muito significativo, 
pela importância da Cornissã.o, pelo que ela significou-ao 
Congresso e ao povo brasileiro, que foi a CPI Nuclear
quantos documentos, Sr. Presidente, que tinham ·a ca
rimbo de secreto! E eu deparei com um deles, carimbado 
de secreto e fui Veriffcã.r-O que era, era -pane no avião do 
Ministro. Veja, Sr. Presidente, que até para pane no 
avião do Ministro havia o carimbo de secreto na docu
mentação. 

Mas, evidentemente, ainda sob o crivo do confiden
cial; nós teremos que quebrar, possivelmente, isso, por
que a Nação precisa conhe_cer es._sa do_cumentação, o Ple
nãrio do Senado tem de debater essa documentação; e 
vamos ter que debater com o próprio Presidente do Ban
co Central que vai comparecer à Comissão; possivelmen
te teremos que argUir ao Ministro do Planejamento, 
quando S. Ex.• aqui vier. Não é possível fi_car sob a chan
cela do confidencial documentação como essa, Sr. Presi
dente, porque a Nação precisa conhecer, a Nação precisa 

·participar, mesmo que o Congresso não possa- e hão 
influi realmente-, mesmo iJ.ue_o Senador Virgílio Távo
ra queira dizer que influi, nós não temos a mfnima ii:l
fluência - nem ele, nem nós -, na política económica 
do Governo, nós preCisamos conhecer em detalhe essa 
documentação. 

E é por isso, Senador Virgílio Távora, que ainda _que 
de uma maneira superficial, trago ao Plenário do Sena
do, esperando que V. Exf possa realmente proceder a 
uma leitura dessa do_cumentação, e possamos abdr um 
grande debate, um debate amplo, sem o carâter do as
pecto confidencial da documentaçãok 

O Sr. Virgílio Távora- Mas abrir esse debate S~?bre 
esse e qualquer assunto econômico, tem sido sempre o 
convite que fazemos dentro do acanhado de nossas 
forças, não é Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO __: Não concordamos 
com esse ~<acanhado". Mas, Sr. Presidente, vou encexrar 
a minha fala nesta tarde. Pretendia abordar rapidamente 
a chamada dívida de cuno prazo, citando inclusive algu
mas ponderações do Diretor do Centro- de EstUdos_ Mo-_ 
netários de Economia Internacional do Instituto Brasi
leiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, Profes
sor Luiz Aranha Correia do Lago, quando ele diz que: 

.. A constatação de que o perfif da dívida ex.terna 
brasileira não era tão favorável quanto o que trans
pareCia das informações disponíveis sobre a dívida 
de médio e longo prazo, jâ que o endividamento de 
curto prazo do País apareceu como uma componen
te, nada negligenciãvel da sua dívida total. Ver con
tas externas ... " 

O Sr. Virgl1io Távora --No que estamos de acordo. 
Enquanto nos baseamos em médio e longo prazo, no 
grosso da nossa dívida externa, tivemos aquela folga ne
cessãria para podermos bem administrá-la. A partir de 
junho, julho e principalmente de "setembro negro", é 
que essa dívida externa não era nada negligenciãvel, pt::la 
necessidade que tínhamos de pagar esses compromissos, 
tornados da noite para o dia astronômicos, devido à re
cente e ininterrupfã-Subida que; à-época, tiveram os juros 
internacionais. E sabe V. Ex•, que 77%- de nOssã díVida 
externa é feita, cOriiO nos demais países - isso não ê pri-
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vilégio nosso-, à base de juros flutuantes, quer dizer, 
pagamOs O juro do d!a. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Q•ando V. Ex• diz "da 
noite para o dia", poderia precisar a êpoca~ mais ou me
nos'? 

O Sr. Virgl1io Távora- Perfeitamente. Foi jUstamente 
de julho do ano passado a essa parte, que tívemos esse 
grande componente de empréstimos a curto prazo, por
·que a médio e longo prazo era a sistemática_ de. nosso 
País, óbvio que sempre acompanhada de uma parcela 
pequena de curto prazo. Essa parcela, de pequena ficou 
ponderável, após o episódio México, após a Guerra das 
Malvinas, após o chamado .. setembrQ negro"'. Não hã 
nada a esconder ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Nobre Senador 
Virgílio Távora, num debate com V, Ex•, já tive a oca
sião de afirmar, e não fui contest.a_do por V. Ex•, que o 
maior endividamento externo que nós tivemos foi exata
mente antes de todas essas crises indicadas por V. Exf 

O Sr. Virgflio Távora- Mas essas c_rises todas, de_en
dividãmento a médio e a longo prazo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex.• não me respon
deu. Nem confirma e nem diz' se estâ de acorQo, o~ se es
tou errado. 

O Sr. Virgl1io Távora - Com o quê'? 

O SR. ITAMAR FRÃNCO - Quando digo que o 
maior endividamento externo deste País se deu em 1972. 
~verdade ou_ não? Em 1972, a,nt~ da crise do petróleo, 
antes da Guerra nas Malvinas, antes- de "setembro ne
gro". Vamos ser práticos: ê verdade- ou não? 

O Sr. Virgl1io Távora - Nós estamos, justamente, 
contestando. 

O. SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex'" sempre tem os 
números, em sua pasta. 

O Sr. Virgl1io Távora- Estamos cont_estando para di
zer,- pura e simplesmente, que o endividamento externo 
-amanhã V. Ex~ estará aqui, e traremos os números .. 

O SR. trAMAR FRANCO- Gostaria de ter ac_on
firmaç.ão -~~ses números. 

O Sr. Virgl1io Távora- Veja o endividamento exter
no: ir V. Ex•s mesmos gozaram bastante na Legislatura 
passada, quando, de 1973 para 1974, a dívida externa 
deu realmente aquele grande salto, Então, já de ante
mão-, sem apresentar números escritos, diremos que hã 
equ-ívoco de V. Ex.• O grande endividamento nosso, não 
-fOi de~"[g72. "Valrios trazer-o-s númêr-os. -

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, V. Ex• traga os 
n Umeros. Eu digo que em 1972, o nosso endividameri.to 
foi da ordem de mais de 42%, enquanto que a média nos 
anos referidos por V. Ex•, considerando o "Setembro 
Negro", a Guerra das Malvinas, a guerra do perdão, 
etc., chegou à faixa de vinte e poucos por cento. Mas V. 
Ex•, amanhã, vai me confirmar. 

O Sr. Virgl1io Távor~ - ~ muito melhor apresentar 
com toda ã calma. · 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com_ my_ito prazer. 
Nós lidamos com números, e V. Ex• deve ter o cuidado, 
realmente, de examiná-los. 

Concluo, Sr. Presidente, encerrando em cinco minu
tos, dizendo um pouco sobre o montante da dívida de 
curto prazo: 

O Banco Central do Brasil, juntamente com os funcio
nários do FMI, estabeleceu a dívida de curto prazo em 
USS 10,9 bilhões, ao final de 1981. Em junho do at)o se
guinte, segundo a mesma (onte, seria esse endivarnento 
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de USS 10,9 bilhões, atingindo a USS 13,3 bilhões a 31-
12-82. 
Co~rêa do Lago (obra citada), tomando ·por base da

dos do BIS (Banco de Compensações Internacionais) e 
cuja cobertura afirma inCompleta, considerando a pe-tda 
líquida de linhas de curto prazo de US$ i,3 bilhão ao 
lorigo de 1982 e Õs empréstímos~ponte, cheia a um-valor 
superior à estimativa BCB-FMI- USS 14,5 bilhões (ex
cluído o USS 0,5 bilhão do adiantamento .dO FMI). 

Ainda Corrêa do Lago, trabalhando com estimativas 
preliminares do IBRE-CEMEI para 30-6-82 (endivida
mento de curto prazo jã af deUS$ 14,5 bilhões), e fazen~ 
do os mesmos cãlculos do parãgrafo anterior para o se
gundo semestre de 1982 - este é um dado importante
,_apreser\'ia para o final do ano, um valor de cerca de USS 
17 bilhões. 

_Dados não divulgados pelo Banco Central do Brasil (e 
que possivelmente não o serão), ao que se informa, con
dpzem a confirmar essa última estimativa. Nós vamos 
examinar justamente se darã, ou não. 

Sr.=Pre:sidente, chego então a essas conclusões, para di
zer do estrangulamento global, para mostrar que é o pró
prio Presidente hoje do Deutsche Bank, o banco que teve 
maior lucrO lla Alem3.nha, que vem dizer iltravés de seu 
Presidente, que o Brasil necessariamente vai apelar de 
novo ao Fundo Monetãrio Internacional 

VamQs _aguardar, tambêm, se o Presidente do.Dettls
che Bank baseado em informações da última reunião de 
Londres, se o Brasil terâ ou não de recorrer novamente 
ao Fundo Monetário Internacional. 

Eram estas as observações, Sr. Presidente, que queria 
fazer nesta tarde, na _expectativa sempre de que o Con
_gresso Nacional. ve~ha realmente participar da Õrdem 
económica do Pais. A verdade é que nós esiamos afasta
dos. Como eu já disse, nós não temos influência na polí
tica econômica do Governo. 

O Sr. Virgl1io Távora - Nobre Senador, antes de ter
minar, gostaria de um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Desde {9 d_e_m_a_rç_o, 
aqui estamos Sr. Presidente, e o CongressO Nacional, 
numa o_rdem internacional adversa, segunõo o Governo 
Federal, só foi chamado para estudar o famigerado 
Decreto-lei n9 2.012 -mais nada. As nossas palavras se 
perdem aqui nesta cúpula, os nossos deb'ªtes desapare
ceni"ã Õlêiliaa em que sa.tmOs por aquelas portas, e as au
toridades económicas do Governo contínu;m dítatorial
mente determinando a ordem económica busileirá. 

Antes de encerrar, para fazê-lo com fecho de ouro, 
v~u ouvir V. Ex.•, Senador Virgilio TávoFa. 

O Sr. Virgi1io Távora- Pode não encerrar com fecho 
: d~·ourÕ, ~as tenha a certeza dC: que à'farâ'.Compalavràs 

que não traduzem o menor desejo de ocu-ftar a verdade. 
Eminente Senador, cinco senadores da Oposíção, dois 
do Governo, um dos quais preside a Casa ..:.... é o qUe vê 
V. Ex.' como assistentes num debate, sob t9dos os aspecw 
tos, pela ~mportâncía de quem pronuncia o discurso, que 
deveria empolgar este Plenário, mas, nós m"Csmos, pouco 
somos atraídos.. V. Ex• hã de dizer, pelo aíastamento que 
tivemos, todos esses anos, nessas questõ~ econômicas, 
financeiras, nós somos pouco atraídos pelo assunto. Se 

-aqui eStivéssemos discutindo a lei salarial,_,se aqui hou
véssemos discutido constituinte ou não, V. Ex• veria que 
o mí.mero de colegas seus que estariam aqui' presentes se
ria muitíssimo maior. Isto não é crítica nlàs é a consta· 
tacão de uma verdade. Não tenha a menorl:lúvida de que 
só- do debate - e nisso concordamos desde a primeira 
vez que seu ex-colega, e hoje Líder do PDT, Roberto Sa
turnino pronunciou seu discurso1 - a que dissemos: é 
justamente do aql;lecimento deste plenário, pelas discus
sões desses assuntos econômico·financeiros: que poder_e
mos ir_ criando aquela autoridade de reivindicar uma 
parcela maior na condução desses assentos. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Virgflio Tã
vora vou encerrar, concordando agora, em parte, com V. 
Ex• Mas, não ê apenas o vazio do plenário do Senado di
Repóblica que determina o .alheamento do Congresso 
Nacional nas questões ec_onômicas. -

A verdade é que o Brasil avançou, ainda que lentaw 
mente, seu processo de abertura política, no seu aspecto 
institucional. Ainda não chegamos à verdade só nossa e 
só vamos alcançáwla na eleição direta p:ira Presidente da 
República. Mas, o certo é que o autoritarismo ainda per
manece no problema económico e no problema social; o 
resquício de autoritarismo ainda está presente naqueles 
que conduzem a politica económica do Governo. E p~r 
isso que V. Ex• observa o vazio do Senado da República. 
Não que o assunto seja ·cansativo; ele o é, realmente, sa
bemos que o assunto tem o seu cansaço, face ao debate 
em números, dólares, etc. 

O Sr. VirgUlo Távora- -Veja V. Ex•, nesse ponto con
cordamos, podemos concordar, mas, por isso não, .acho 
o assonto fascinante, naturalmente. V. Ex~ parece um 
pouco desesperançado. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Acho que, também em 
parte, V. Ex._ tem razão. E quando V. Ex• aponta a ban
cada da Oposição, e veja V. Ex•~ quefeP-ú:sCnta aí 2/3 ·ao 
Governo... --- - - - -

O Sr. Virgl1io Távora- Pf:rdão, mas eu citei quantita
tivamente. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Citou, e eu faço justiça 
a V. Ex•, agora, se nós aqui estíVêssemos, aí eu concordo 
com V. Ex•, discutindo os presidenciáVeis índiretos, -s_e_ 
hoje o Senado tivesse que apontar os preSidenciáveis fii
diretos, para uma lista ao Senhor Presjdente da Repúbli
ca, já que o povo não pode votar, não pode escolher o 
candidato a Presidente da RCpública, não vai poder vo
tar no seu Presidente da República, quem sabe nós po
deríamos aqui, convocar o Senado Parã. uma reunião, e 
mandar uma lista de tantos nomes presidenciáveis indi
retos para o Senhor Presidente da RepllbiiC:a para ele 
pinçar um e escolher, dizer este -vai ser o Presidente da 
República? Joga as bolinhas para cima,, segura uma, e 
vamos escolher o Presidente da República dessa forma. 
Nesse ponto V. Ex• tem razão. Eu dizia há pouco ao Se
nador Pedro Simon, sem obter nenhuma confirmação de 
S. Ex~ - quero até deixar S. Ex.• quietinho ___:_ eu dizia: 
Senador Pedro Simon, nós que já estamos aqui há algum
tempo no Senado, V. Ex' e eu, veja V. Ex• o esvaziamen~ 
to do Congresso, -e -por quê? Porque há uma eleição pre
sidencial. Mas se essa eleição pfesidencial fosse direta, se 
ela não fosse de apontar um cidadão para ser o Presiden
te da República, este Cong-reSso não estaria paralisado, 
mas é que realmente os presidenciáveis têm que estar 
correndo de gabinete em gabinete, têm que estar fazendo 
a sua mêdia, têm que estar com o cabelo penteado, a gra
vatinha nova .. 

O Sr. Virgt1io Távora --Mas os Presidenciáveis São 
meia dúzia, e como diz o Aureliano, são 3 ou 4. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu não seisesãomeia 
dúzia, não. Acho que todo mUndo se julga presidenciá
vel. .. 

O Sr. Virgl1io Távora- v: EX• então faz um gra-nde 
elogio aos seus colegas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO -Não. eu não sei se O

!>ujeito vai ser apontado; quem não quer ser Presidente 
da Rr!póbhca, escolhido assim dessa forml.l·! 

:) _;;;, .. Vi,.!!iliO Távora- E_Y__.._Ex•_cuida qu.; 'Ji so~::;- ti-lo 
ukiln<:..s!m? 

,", ::-~-<" .. ,-, A.t\1AR fRANCO- Não_ c 
·;, •.Hw ,, \J('~''' a1nó<>. vai votar par<.-Pr(:·; 
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pública, airida tenho essa fé, lima fé renascida, depois de 
alguns _anos de Oposição, de que o povo vai votar, o 
povo vai escolher o Presidente da República. Agora, 
aque!es que não pensam assim, quem é que não sonha 
ser Presidente da República nesse processo? 

-O Sr. Vitgl1io Távora- N~ dois não sonhamos mui
to não, sonhamos? 

O SR. ITAMAR FRANCO-=. Nós dõís nãO, i:U não 
posso-nem sonhar porque sou da Oposição e não -vou ser 
presidente. Porém, V. Ex• poderia sonhar. 

O SR. VIJJ.GIUO T ÃVORA - Ne, sutor, ultra crepi
dam. 

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, ficam 
aqui a:s nossas observações e esperança de .qu_e, com a 
t~adução do_ Banco Cc;mtral, P,OSsamos melhor entender 
esses aspectos desse acordo com o Tesouro Americano. 
E vamos aguardar que Senador Virgílio Távora possa, 
com sua palavra esclarecida, seu debate sempre presente, 
com a sua inteligência, responder algumas das nossas in
quietações. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

J2QCUMENTOS A QUE SE REFERE O SEN. 
ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNCIA
MENTO: 

Gazeta Mercantil De Dia 29 de Abril de 1983 

A PETROBRÁS VAI ROLAR EMPR~STIMOS 

William Salasar 

A PETROBRÁS e o Wells Fargo Bank devem con
cluir até a próxima quarta-feira um acordo para rolar, 
por 180 dias. D~bitos de USS 241 milhões e USS 268 mi
lhões com vencimento programado até o (Jm. de maio. 
Estã_o incl_uídos os_USS 152 milhões vencidos cm li de 
abril _que a empresa depositou em cruzeiros aqui, dias 
antes do prazo, mas que os 24 bancos credores não rece
beram _em dólares no exterior. 

O representante e "area head" do Wells Fargo para o 
Brasil, Percy Berger, disse on"tem a est!' jornal ·que SC!J 
banco, agente do empréstimo vencido e não pagp (em 
dólares), consultou o sindicato credor sobre a rolagem 
da diVida. "A_ffiaioria disse estar disposta a concordar. 
s_õ .dói~' baõC<is aírida estudam a pfoposta", informou 
Be;ge, qiíe esteve ontem mesmo -no Rio, conversando 
com a PETROBRÁS. . ... 

-~~g,und? O}epresentante do Wells Fargo, os juros da 
-i-Oi3.gem "se;ão baseãdos na taxa de aceites bancâriOs 
(''ba~kers_ ~cceptances rate"), que estão em torno de 
8!_3% ao ano, acrescidos de um "spread". A taxa de ac:ei
tes -bàncá"r'!Os va~ia dia a dia mas normalmente é 1 ponto 
percentual abaixo da Libor e até 1,5 ponto inferior à 
"prime-rate" norte americana, em mêdía. Berger não po
dia antecipar o "Spread" antes da conclusão do negócio. 

"Acreditamos que a rolagem é uma alternativa razoâ
vel.-neste momento, para melhorar as coisas para a PE
rROBRÃS, para o Banco Central e. para os bancos cre
dores", afirmou o representante. 

Berger _acrescentou que o atraso de 11 de abril poderia 
ter sido evitado se o b~z:t~o tivesse conseguido lançar 
Uma oova operação de financiamento comercial para a 
PETROBRÃS, programada para meados de março. 
"Mas, de~de o segundo semestre do ano passado, o mer
cado est.<U'acontraido'·, disse. Para ilustrar, citou que em 

. 198i. o WeJh rargo foi ag.ente de em-préstimos no valor 
tola! de USS !,2 hilhão; espt!<l.~a aumentar o totulpara 
;;~,·· em 10rnf• deUS$ 1,5 bilhif.> ern 1982. porém fechou 

0 ~tio po.tss<'!Jo com USS tP3 rr>1!hões em operações de: fi
n-::'tMa-ment•) r:~ra a imp\\rh,li'í<) de petróleo e outros 

--r:,au1nr,-., 1 di~P-?nih;!id<td•; ::!e ""'~T_'IrCstim~s cai~ ver~_ 
r1~'""'(~~f.flt:, 1~'111"11~ d1'' l~ -' 11'!-;:" "-A"é.J::kn t" T<~!"c>Dt0_ 
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o volume de importações - e de compromissos - da 
PETROBRÃS mantinha uma Linha estável", disse. 

Entretanto, outra estatal- Companhia Municipal de 
Gás de São Paulo (Com - gás) -liquidou seu dé:bito 
com um banco estrangeiro. O Banco de Tokyo informou 
ontem que a empresa municipal pagou os US$ 2,1 mi
lhões que devia desde 29 de março ... A divida foi paga 
ontem (quarta-feira) qUaSe no final do expediente", disse 
o Vice-Presidente do banco, Tatsuo Hiranuma. 

l. A dívida de c_urto prazo. 
A situ_ação brasqeira, ao final de 1982, apresentOu 

uma-caraCtêristica -basfante clara, _a incapacidade de o 
País resgatar os seus compromissos externos vencidos. 

Atríbuír a culpa disSo ao sistema financeiro interna
cional é quando menos uma estranha operação de acul
rar que o mó"niairtC da dívida externa brasileira ultrapas
sa, ainda que em condições norma,is, o máximo de es
forço interno de produção destinadO ao seu pagamento. 
O confronto, serviço da dívida versus exportação, é favo
rável_ ao conjunto dos juros e amortizações. O giro "da 
dívida ganha assim auto-realimentação. 

Voltemos à crise de 1982. Na medida em que o fluxo 
de empréstimos de todo tipo estancou, o fechamento das 
contas exigiu o uso das reservas e o recurso à negÕciação 
de operações de emergência. As reservas do país pratica
mente se exauriram, enquanto os denominados emprés
timos- ponte atingiram a US$ 3.715 milhões. Alêm dis
so ()Fundo Monetâ.rio Internacional adiatou ao País 
USS 544 milhões. 

Ressaltamos essas informações porque elas demons
tramos ter o giro da dívida atingido um estágio perigoso, 
o de depender cada vez mais do curto prazo. Quer dizer, 
uma sequência esperada, tais os riscos existentes no 
montante do endividamento. 

Um dado permite ver a gravidade_ do problema - de 
um desembolso total ~e US$ 1,480 milhões, proveniente 
do Tesouro Americano, e realizado em 1982, no mesmo 
ano foram amortizados US$ 604 milhões (fonte: depoi
mento do Ministro Emane Galvêas ao Senado). 

Mais ainda, O Total dos empréstimos-ponte que 
sobrou para 1983, além dos desembolsos a ser realizados 
no _corrente exercício, deve ser amortizado ao longo-do 
período. 

Essa situação levou o Diretõr do Centro de Estudos 
Monetários e Economia Internacional do Instituto Bra
sileiro de Economia- Fundação Getúlio Vargas, Luiz 
Aranha Corrêa do Lago, à constatação de que ••o perfil 
da dívida exte_rn~_ brasileira não era tão favorável quanto 
o que Úa~spareô;; das. informações disponíveis sobre a 
dívida de médio e_ longo prazos. Já que o endividamento 
de curto prazo--do País apareceu como uma compontente 
nada negTigenciável da sua dívida total" (vet Contas Ex
ternas, Brasil- 82, in Conjuntura Ecônoffiica, fevereifo 
de 1983, pãg 150·155). 

O retraimento do sistema financeiro internacional 
(credor da dívida) deve-s~ ao risco de realizar novas ope
rações, de mais lcingo Prazo, de um retorno improvável. 

2. O montante da dívida de curto prazo. 
O Banc_o Central do Brasil, juntamente com os funcio

nários do FMI, estabeleceu a dívida de curto prazo em 
USS 10.,9 bilhões, ao final de 1981. Em junho dO ano se
guinte, segundo a mesma fonte, seria esse endividamento 
de USS 10,9 bilhões. atingindo a USS 13,3 bilhões a 31-
12-82. 

Corrêa do Lago (obra citada), tomando por base da
dos do BIS ( Banco de Compensações Internacionais) e 
_çuja cobertura <tfirma incompleta, considerando a perda 
liquida _de linhas çie cQrto;,~ prazo de USS 1,3 bilhão ao 
longo de !982-e~_os emp;ést_imos-ponte, çhega a 4-ID- valor 
superior à estímativa BCB~FIMI -- US$ 145 bi.lhões 
(exduido o US-l 0,5 bilhão do adiMlllfTll';nl,, ,..,, i=Mf}, 

Ainda Corrê:.L do L:lgu, tra.bulhand-n cc.n• ,, 
preliminares do IBRE- CEMEt para JO.r .• 
damenty_de curto prat:IJ já :1í de t_;~} l..J,.~ o• 
zendo (1:. me<>rnr:w. C'<'tkliit)., ri<) !"''!r·'r•.1fn ,<r>'"' 
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segundo semestre de 1982, apresenta para ó final do ano 
valor de cerca de USS 17 bilhões. 

Dados não divulgados pelo Banco Ce:ntral do Brasi~ (e 
que possivelmente não_ o_serão) ao que se informa condu
zem a comfirmar essas óltimas estimativas. 

~- Os _apertos no curto prazo. 
-Inúmeras têm sido as indicações de que hã um gargalo 

difícil de ser superado no curto prazo, a n~o ser que a ba
lança comercial alcance um valor surpreendente em 1983 

No entanto esse superavit exig~ uma contenção de im-
portações sem precedentes, tendo em vista-O nfvetjâ al
cançado pela economia brasileira. 

A contradição é evidente. Ganha maior expressão des
de que avaliados os compromissos que o País_ assuiniu 
nas negociações ·com a comunidade financeira interna
cional, compromissos que extrapolam simples acertos de -
pagamentos da dívida externa existente (de 86 bi_lhõ~ de 
dólares, no mínimo, ao final de 1982). 

Não serâ possível manter os controles hoje existentes 
sobre as importações, de vez que o programa econômico 
para 1983-1985, relativo ao setor externo, segundo o 
FMI; direge-se no sentido de reduzir as restrições no sis
tema comercial e cambial- «prioridade serâ dada na re
moção das restrições quantitativas de importação para 
facilitar a eficiência e o cres-cimento econômicQ" (ver Su
mário do Programa Econômico para 1983-85,3- Setor 
Externo, b), Relatório do staff para a consulta do Art. 
IV - 1982, Departamento do Hemisfério Ocidental e de 
Câmbio e Relações Comerciais, de 10 de fevereiro de 
1983. 

As dificuldades do momento podem ser atestadas pelo 
volume bruto dos compromissos financeiros ein atraso 
com a comunidade financeira' internacional, de 700 mi
lhões de dólares, confirmado pelo presidente do Banco 
Central do Brasil, Carlos Langoni, no dia 18 de abril úl
timo. 

-- 4. ()-estra-n:gura:mento- gtobat 
O cerco das contas externas torna-se cada vez mais 

constringente, e ocorre exatamente por força de terem 
sido reduzidos os fluxos Q_e empréstimos que garantiam 
liquidez ao País para o atendimento em dia dos ó._éQitos 
com o exterior. 

Até mesmo o endi_vida_rnento de curto prazo, capaz de 
propiciar alívio momentâneos, antes' de entrar no seu 
giro próprio, vai se torrtai:Jdo d_ifícil. 

A realidade está a demonstrar que o risCo representa
do pela economia brasileira afasta uma ·parCela da co
munidade financeira interilãci0n8.1, que refuk_a novos 
comprometimentos, em especial aquela que estaria arti
culada ao projeto estrategicãinente mais irilpórtân1e -no 
momento - o 4_ -, de restauração de linhas de crédito 
no mercado interbancário. Afetado com isso é o comér
cio exterior brasileiro, tanto de exportação como impor
tação. 

No conjunto, por ser mais complexa, a situação englo
ba e supera as limitações do fluxo comercial com o e_xte
rior. A falta de recursos para liquidações Correntes ·ga
nha conteúdo global, atinge também e obviamente o 
nível comercial, e fica difícil admitir superáVits de 8 mi
lhões de dólares e 9,2 bilhões de dólares, respectivamente 
em 1984 e 1985, quando o projetado para 1983 (de 6-bi· 
lhões de dólares) periga. Sem contar que outras estimati· 
vas de recursos para o País também demostram um de
sempenho aquém do esperado. 

A tendência do setor externo, tudo leva a crer, é se 
avolumarem os atrasados comerciais e finanCeiros, com 
reflexos sobre certas linhas de crédito ainda ativas. Esse 
pensamento começa a ganhar c-onsistência em setores 
oficiais que acompanham diretamente o d,esenvolvimen
to da matéria e pode ser que surpresas venham a surgir 
muito mais brevemente do que seria de esperar. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!!a) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador M ária Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso. 
Se~ revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senado
res: ~á muito tempo, na militância de nossa atividade 

_ médica, no interior de nosso Estado, ao c}_leg~rmos nas 
capitais dos municípios, sempre- carentes da assistência 
médica, e muitas delas sem a presença cotidiana de um 
prõfissional da saúde, uma multidão de pessoas, que ne~ 
cessitavam da assistência médica, nos procuravam para 
uma consulta, mesmo popular que fosse, vez que o nú
mero de pacientes que atend1amos naquelas visitas era de 
tal grandeza que não podíamos dar uma assitência maior 
como merecem todos aqueles desamparados da sorte. 

Agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para nossa sur
presa, nesses dias penosos que atravessamos, de dificul
dades financeiras e desemprego, a grande multidão que 
nos procura em nosso Estado, e foi o que aconteceu nes
ta última semana, quando visitamos a Capital,- não era 
maiS j:lãra· pedir consulta mas um número mã.ior de ne
cessitad~s no~ procurou para pedir empregos. Dai, con
cluímos que o problema de disempregÕ atualmente em 
nosso Pais é tão ou maiS gravé do que o problema de 
saúde, que todos sabemos ser um problema crónico. 

Eis porque, Sr. Presidente, encaminhamos hoje, a esÍ:a 
CaSa, um projeto de lei que, visando a minorar esta gran
de aflição da família brasileira e do trabalhador nacio
nal, achlimos que-seria uma medida, que, se não vem re
solver esses problemas, pelo menos, emergentemente, 
traria atgtilna Contribuiç"ão. a essa aflitiva situaÇão do tra
balhador brasileiro. "O nosso projeto de lei cria o Fundo 
Seguro-Desemprego e dá outras providências. A justifi
cativa -dó meu projeto é a seguinte: 

O País vive, no momento, uma tragédia sócio
económica de proporções sem precedentes em_ sua His
tória: o desemprego _crescente, que traz à tona o temor e 
a insegurança a milhares de trabalhado_res, em decorrên· 
cia da política económica recessiva: do governo. 

_ _))iante dos avisüs afixados nas portas das firmas-e em
presas de que "não há vagas"; ante o número-cada vez 
maior de demissões e_ dispensas; diante mesmO de mani
festações violentafde arrombamentos e saques, o Brasil 
constat9u que terá que conviver, não sabe por quanto 
tempo, até onde a vista alcança, com a trágica realidade 
do desemprego, 

Somente no Estado de São_ PiLuJo, para~ não citar ou
tros, -~epois de contabilizar as cifras da úl!_ima .semana do 
mês de março, a Federação das IndúsÚiãS dO- Estado in
formou que, neste mês, registraràril-Se 5.650 demissões 
só na área industrial. Com este número, o total" de de

_§empregados no trimestre do corrente anQ subiU: "Para 
64.300 e nos últimos 27 meseS, para 370.200 desemprega-

- dos. 1:: Sr. Presidente o cortl(jo macabro da legião de 
braços cruzados que aumenta assustadoramente em .to
das as regiões de_ nosso País. 

A Proposição que ora submetemos à apreciação do Se
nado da República, representa mais "Utriã. COntribuição, 
qUe rêplltamos válida e viável, para obvíar o grave 
pioblema que a Nação enfrenta de uns tempos {:fara·ct·e 
que, pelo seu caráter conjuntural, está a reclamar medi
das de emergência a fim de minimizar-lhe a gravidade e a 
extensão. 

Sr. Presidente, as providências aqui adotadas consubs
tanciam os oportunos subsídios alvitrados pelo Econo
mista João Sabóia, Professor da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, para o solucionamento da crise de

'semprego, através da criaçãÕ do -Seguro-D_esernpreg~. 

Estamos convencidos de que as_ medidas propostas po
derão contribuir -pelo menos para reduzir as dimensões 
do problema que aflige os que trabalham no mercado 
formal de trabalho e que absorvem 50% da população 
economicamente ativa do País. 

Sabemos que, até q_mQmento. a Çrnica forp1a d~ _sol?_~ 
vivência- dOs desempregadOs que possuem ~~iein\"ãsSi-

Maio de !983 

nada e contribuem para a Previdência Social é atrav_~ da 
retirada do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. - - - -

Na prática, por exemplo, apôs a demissão ou desliga
mento da empresa, um trabalhador com três anos de tra
balho poderá sobreviver em condições normais durante 
três meses, graças às reservas advíndas do FGTS. 

Segundo relata o Prof. João Sabóia, de acordo com os 
dados da RAIS, de 1980, o tempo médio de serviço dos 
empregados desligados naquele ano era de apenas um 
ano e meio, o que implica a retirada de um valor inferior 
a dois salários após- a dispensa. 

Para o referido economista, um esquema possível para 
a criação de um fundo para o seguro--desemprego seria 
através da contribuição mensal de empregados e empre
gadores. 

Diga-se de passagem que vários trabalhadores, diante 
da crise de desemprego, entrevistados pela televisão, 
mostraram o seu alto grau de solidariedade, responden~ 
do que eles, empregados, estavam sempre disposto_a da_r 
uma parcela de seu ganho como contribuição àqueles 
que, atualmente, se achavam desempregado. 

Portanto, Sr. Presidente, supondo--se, por exemplo, diz 
aquele economista, que o salário-desemprego seja da or
dem de 50% do salário-contribuição (no mínimo igual a 
um salário mínimo) e, que a taxa de desemprego no setor 
formal da economia seja de 8%, bastaria um desconto de 
cerca- de- 4% da folha de pagamento (ex. 2% para os em
pregados e 2% para os empregadores) para se manter o 
fundo-desemprego.-

As demais medidas alvitradas no projeto complemen
tam esta providência básica. 

Cremos tom-o- enliilente Professor João SaP6ia que 
um programa desta envergadura tem condições de man
ter cerça de um milhão de desempregados com um custo 

a_Qll?~ -~ __ ap~o~i~(l~_a~~-~e_. __ C:~-~~~ ~ilh~es para, um 
salário mínimo-de Cr$ 35 mil cru~eifÕs,-arbitia-dO_p_C:fO 
governo, no último 1<? de maio, valor bem inferior à arre
cadação prevista para o FINSOCIAL para o corrente 
ano, constituindo-se portanto, em uma providência per
feitamente exe(jüfvel. 

Eís, portanfo, Sr. Presidente, o por quê e as razõe,s da 
apresentação de nosso projeto, como uma contribuição, 
ac-reditamos válida, ao dramático momento histórico 
que atravessamos. 
~uito agradecido a V. Ex• (Muito bem!) 

-0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palãVrã-aõ-riobre Senador Nelson c_arneiie" 

O SR._ NELSON CARNEIRO (Ptonuncia o seguinte 
.discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Evidentemente, como dizia o filósofo, "há muito mai$ 
coisas entre o _céu e a terra do _que pode sotihar a n-ossa vã 
filosofia". E Voltaire escreveu o .. Micromegas" justa· 
mente para ridicularizar a vanglória científiCa do seu 
tempo, quando o homem se julgava, inapelavelmente, o. 
umbigo d~ criação. 

Nt::m por isso devemos deixar nossas cruciantes írida
gações: que somos? De onde viemos? Para onde vamos'? . 

Cada religião, cada filosofia e cada ideologia têm sua 
resposta. E é preciso respeitá-las todas, segundo a práti
ca aconselhada pelo filósofo francês: "Não creio numa 
só palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o 
Vosso direito de dizê-lo". 

Essas considerações preliminares vêm a propósito do 
II Festival para o Homem do UI Milênio, uma posição 
de cultura alternativa realizada no Centro de Con
venções de Brasília de 17 a 21 de abril último, com entra
da franca, constando de palestras, filmes, audiovisuais, 
exposições de Ufologia e Arte Mediúnica. 

~~tnas como os nascimentos espaciais, o final dos tem
pos, os cantatas de quinto grau, a ameaça do espaço, os 
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mistérios dos Maias, o enigma do espaço foram aboida
dos por especialistas, da mesma sorte _que se discutiu a 
alimentação natural ou os agentes catrastró_!icos dos 
próximos-anos; a prática Yoga e -a autodiagnose; a psico

•logia Transpessoal e a mediunidade de cura. 

A ufologia, a parapsicologia~ a radiestesia, a astrolo
gia, o ocultismo, a homeopatia, a acupuntura e a yoga 
marcaram encontro naquela semana, quand_o se lançou o 
.. Projeto Alvorada'', cor11o rede pi_loto u~iversal de ~ 
tações interplanetáriaS, acalentada inspiração da Asso- _ 
ciaçào Brasileira de Ufologia Avançada. 

Justificando o logotipo desses lançamentos, diz uma 
plaqueta daquela associação, assim se referindo ao Pro
jeto Alvorada: 

"Que ele seja seu também, prezado amigo e pre
zada amiga: um autocompromisso com a tarefa de 
emprestar à humanidade uma nova e cósmica pers
pectiva de existência entre as estrelãs do infinito: 
Paz." 

Seja ela duradoura; calem-se as últimas armas; cessem 
as derradeiras agressões; dêem-se as mãos os homens e 
mulheres e marchemos para o novo milênio seguros da
quele lema que ouvimos em criança; "Glória a Deus nas 
alturas e Paz na Terra aos homéns de boa vontade". 

Era o-que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENT!l: (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MüLLER (Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais uma vez, venho à presença dos nobres Srs. Sena
dores, objetivando assinalar um fato importante da vida 
nacional, isto é, o transcurso, no diaS (cinco) do corren
te, do uDia das Comunicações", cujo patrono é o insigne 
mato-grossense e mimoseano (Mimoso - Distrito do 
Município de SantO Antônio do Leverger), Cândido Ma
riano da Silva Rondon- o grandl:: brasileiro considera
do um Bandeirante, um Pacificador e acima de tudo o 
implantador, no Brasil e um dos primeiros no mundo, 
dos serviços de comunicação telegráfica. Foi um pionei
ro e com bravura, executou uma obra ciclópica, inte
grando o Brasil, através do telégrafo. 

Nasceu Rondon, no local citado, no dia S (cinco) de 
maio e daí, como justiça, o Brasil estabeleceu essa data, 
como o .. Dia das Comunicações", fazendo que se lembre 
sempre que a comunicação, hoje bastante sofisticada, es
tá visceralmente ligada a epopéia Rondonina. A juventu
de deve ver em Rondon um exemplo, os militares tam
bém, pois o grande Rondon, embora usando farda, fez 
dela um símbolo da paz, tanto quando _contactava os 
índios, ou corri O árbitro em litfg1os · dC f!Oriieira. · 

Como representante de Mato Grosso, originário de 
Cuiabá, onde Rondon iniciou a sua gloriosa carreira, 
não poderia deixar de assinalar, como faço sempre, tão 
notável efeméride, ou seja, a pa~sagem da data do nas~i-_ 
meato de Rondon, isto é, o cinco de maio, homenagean
do assim a sua memória. -----

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o -seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

No dia 15 de agosto de 1979 surgiu, em Aracaju, por 
iniciativa da Senhora Maria Virginia Leite Franco, eXce-- -
lentíssima esposa do então Governador Augusto do Pra
do Franco, o Núcleo de Trabalho Comunitário de Sergi
pe (NUTRA C), - Socíedade Civil sem fins-lUcrativOs e 

duração indeterminada, tendo as. seguintes finalidades 
básicas: 

I - programar e executar atividades relacionadas com 
a pl'oteção, recuperação e promoção social às 'comunida
des, grupos e pessoas desassistidas; 

II- apoiar, colaborar e estimular as ações de entida
des congêneres regularmente constituídas. 

Desde o seu aparecimento, essa entidade de assistência 
social desenvolveu sua humanitária atuação sem admitir 
disc;i~-~~Çõe~ -d; qu.âi·q~éfespêciC .. :.:religiosas, raciais 

--ou e"cOnõmiCas, ..:... jã.mais se envolvendo Cm atividàdes 
político-partidárias. 

Atualmente, depois de assumir a direção do Núcleo de 
Trabalho Comunitário - NUTRA C, ·a Se-nhora Maria 
_do Carmo Alves, digna esposa do Governador João AI· 
vis--FilhO vem-p-tcicurando dinamizar a institUição, D.o 
s-entido de interiorizar as suas atividades, tendo em vista 
a implantação de núcleos de trabalho comunitário nos 
Municiplos sergipanos para expandir e consolidar o 
atendimerito às populações carentes. 

Destarte, a Primeira Dama do Estado dá prosseguiM 
mento aos empreendimentos dÕ NUTRAC, através de 
uma série de-providências visando à reativação do Bom 
Pastor no tocante à pÍ'oteção aos menores carenteS e -de
samparados, e ao Preventório São José, dedicando espe
cial atenção ao leprosârio. 

Em face dos nobres objetivos do NUTRA C, e da reco
nhecida importância dos seus programas, éumpro o de
ver <ie registrar, desta tribuna, o dinâmico desempenho 
da Senhora Dona Maria do Carmo Alves, e formular vo~ 
tos pa:ra que obtenha êxito integral na execução dos pro
gramas assistenciais da entidade. 

Aproveitando o ensejo, desejo fazer um apelo especial 
à Sinhorã Léa Leal, dinâmica Pre;sidente da Legião Bra
~!~~~ra de_Assistênciª-_(LBA), no sentido de proporcionar 
ao :NUTRA C. tol;lo o .apoio possível, no limite das suas 
possibilidades têcnicas e financeiras, à semelhança do 
que a LBA já vem fazendo, com eficiência e inexcedível 
patriotismo, não somente com relação às instituições ser
gipanas, como em todas as Unidades da Federação. 

Era esta, Sr. Presidente, a breve comunicação quedeM 
sejava fazer nesta tarde. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 

O SR. Á-LVARO DIAS (Pronuncia o seguinte discurM 
so.)- Sr. Presidente Srs. Senadores: 

Ao se completarem ·os quarenta anos de outorga da 
Consolidação das Leis do Trabalho não sabe o País se, os 
comemora ou se-os lastima. De uma parte não se pode 
negar· que ao fazê-la, o Estado Novo procurava 
recompôr-se com a classe trabalhadora que lutava deno
dadamente por seus direitos. Mas de oUtra, não é possí
vel deixar de apontar que ela foi elaborada, no dizer do 
mestre Evaristo_ de Moraes Filho, tCndQ, .. por principal 
fina"G'dade adr!quar a legislação ordinária do trabalho a-os 
princípiOs córpófatiVos e autoTitârios da Carta outorgaM 
da de 1937". 

As leis até então aprovadas, resultam de lutas não 
poucas vezes cruentas. Contudo, de pronto, a nova CLT 
catalogava a principal das formas de combate do traba
lhador- a greve- não como direito, mas como delito, 
em seu lastimável Capítulo 7, TítulO 8, nos artigos 722 e 
seguintes. E não deixa de ser sintomático que, mesmo re
vogada, em princípio, pela Constituição de 1946, esta 
postura da CL T será. revivida em I 964-, já _em novo ciclo 
autoritário, pela Lei n~> 4.330. 

Tampouco dá margem a comemorações seu caráter 
castrador dos direitos de organização dos trabalhadores. 
E aí está um dos foco-s principais de sua ãv~!iação hisM 
tórica e fonte.das mais (undam_entais-Iições pfira sua mÚ
dançã. "Pr6füttdas transformações sociais e econômíc8.s 
alteraram a face do.país nestas quatro décadas; muda
ram i~cl~sive as características básicas da ciasse traba
lhadora. Não ~bstante permaneceu imutável, no essen-
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cial, a viciada e _ineficaz estrutura de representação dessa 
classe.: o sindicato, as federações e as confederações, vul
neráveis ao peleguismo, à corrupção e ao escancarado 
domínio- estãial sobre sua vida. 

Daí que se tenha emasculado um dos princípios funda
mentais da proteção jurídica do trabalhador: o próprio 
direito ao emprego, fatalmente ferido peja criação do 
FGTS. Falta de condições adequadas de representação e 
de encaminhamento institucional de suas reivindicações 
e reclamos, proibido de exercer a p~~o p~Ia _g~e_, 
expõe-se o -trãóãlfiidoT;· Sõbõ argentaOsmO da falsa in
denização, aos abusos da rotatividade, das ameaças de 
demissão mal justificada e da submissão aos arbítiios 
das normas internas de trabalho da empresa. 

Picotada, remendada, permeada de toda sorte de ca-: 
suísmos, a CLT eStá há muitQ."sob revisão": Mas outra 
vez pode se repetir o erro históriCo da autorga de um có
digo concebido e gestado à imagem e semelhança doEs
tado que o fonp ula, no recesso dos gabinetes do Minis
tério do Trabaiho, infenso às reais necessidades e aspi
raçõ_es_do trabalhador e mesmo dos empresários mais es
clarecidos e democratas. 

Creio que a melhor homenagem que se poderia fazer 
ao t~abalhador, seria almeiar que em poucos anos mais, 
não se fique em dúvida se comemoramos ou lamentamos 
a nova legislação do trabalho. Mas que nos rejubilemos 
por termos aprovado, num Cringresso-livré e soberano, 
um código que expresse o que há de mais legítimo e justo 
das conquistas do trabalhador brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não há mais 
oradores inscritos-. (Pausa.) 

Nada mais havendo que trat,ar, vou ·encerrar a sessão, 
designando Para a sess~o extraordinária a realizar-se boM 
je, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, cm- turno único, do parecer da Comissão 
de Finaõças sobre a Mensagem n9 70, de 1983 (n9 
1~/83, na origem), de 30 de março de 1983, pela qual o 
Senhor Presidente da República submete à deli~eração 
do Senado a escolha do Sr. Alberto Hoffmann para exer. 
cer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, 
na vaga decorrente da aposentadoria .do ministro Henri
que de La Rocque Almeida. 

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça sobre ~ Mensagem n"P 73, de 
19~3 (n~> 1_24/83, na origem), de S de abril do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado a escolha do Dr. Antônio La
marca para exercer o cargo de_Mffiistro do Tribunal Su
perior do Trabalho, em vaga destinada a magistrado da 
Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do mi
nistro Thélio da Costa Monteiro. 

3 

Discussão, em turno único, do parecer da COmissão 
de Relações Exteriores sObre a mensagem' n9 76, de 1983 
(n9 128/83, na origem), de 14 de abril do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
deliberaçãO do Senado a escolha do Sr. Affonso Celso de 
Ouro-Preto, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República da Guiné-Bissau. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.} 
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Ata da 54• Sessão, 
em 4 de maio de 1983 

I• Sessão Legislativa ordinária, 

da 4 7• Legislatura 

- Extraordinária -

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS.SRS. SENADO!Uf;S: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Euni~- Michiles -
Fábio Lucena - Raimundo Parente- A,loysio Çhav~ 
-Gabriel Hermes- Hélio Guelras- Alexandre Costa 
- João Castelo - José Sarney - Albert.o Silva -
Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins ......, virgíHo 
Távora--: Dinarte Mariz- Martins Filho- Humb~o 
Lucena- Aderbai.Jurema- Marco Maciel :-:- Ggjlhçr~ 
me Palmeira -Carlos Lyra- Luiz Cavalcante- ~ou
rival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães -
Lomanto Júnior - Luiz Viana -João Calmo_n ~José 
lgnâcio .:...._ Moacyr Dalla - Â.maral Peixoto - NelsOn. 
Carneiro - Roberto Saturnino -:- Itamar Franco -
Murilo Badaró - Ainãral Furlan - Fernando Henri~ 
que Cardoso - Severo Gomes - Benedito Ferreira -
Mauro Borges- GastãoM11Jler- Marcelo Miranda
Affõnso Camargo- Âlvaro Dias- Eneas Faria- Jai
son Barreto -Jorge Bornhausen --Carlos Chiarelli- ~ 

Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 51 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1~-Secretãrio procederá_à leitura do Expediente. 

E lido o seguime 

EXPEDINTE 

PARECERES 

PARECER N• 306, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 94, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 

A Cotnissão·apresenta a redação fiilal do Projeto de 
Resolução n'~ 94, de 1981, que autoriza a Prefeítura Mu
nicipal 4e Iguatama (MG) a elevar em Cr$ 
105.855.750,00 (cento-e cinco milhões, oitocentos_ e cin
qUenta e cinco mil, setecentos e cinqü~Ía cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comis_sões, 4 de rllaio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente-José Lins, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 306, DE 1983 

Redaçao final do Projeto de Resolução ff',_ 9~·- de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso vr. ·da Constituiçao, e eu, --~-
PreSidente. promulgo a seguinte 

·-

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura_Mun.icipal_de lguataina, &R 
tado d~ Minas Gerais, a elevar em Cri 
105.855.750,00 (cento e cinc_o milh(jes, oitocentos e 
cinqiienta e cinco mil, setecentos _e clnqüe_nta cruzei
ros) o montante de sua dtvida c_onsolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Ait. 1~ S a Prefeitura Municipal de lguatama, Esta
do de Minas Gerais, nos ternios do art. 2'1 da Resolução 
n"' 93, de 11 de_outubro de 1916, do Senado Federal, au
torizada_a,_ elevar o montante de m!a dJyjd_ª çgpspl_ida~,a 
em Cr$ 105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos 
e cinqílenta e cinco mil, setecentos e cinqíienta cruzei
ros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado ova
lor nomina! da_UPC_de CrS ®~,89 (seiscento_:> ~_quatro 
cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente Cm ju-
lho /80, a fim de que possa contratar operações de crédi
to no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do E;;tado de Minas G~ais, ~sfa. na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da..HabitaçãO 
- BNH, destinadas à construção de SOO (quinhentas) 
unidades habitaci_onais de interes_se social ~_execução da~ 
obras de infra~estrutura necessárias - Programa PRO
MORAR. naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Are 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua- publicação. 

PAR!õCER No 307, DE 1983 

Da Comissão de Redaçio 

Redac;:ão final do Projeto de Resolução n<~ 109? de 
1981.- . . 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a ridação final do Projeto de 
Resolução n~ 109, de 1981, que autoriza a Companhia de 
Habitação do Acre (COHAB-Acre) a contratar ope
ração de crédito no valor de CrS 1.070.825.000,00 (iim 
bilhão, setenta milhões, oitocentos e vínte e cinco mil 
cruzeiros). 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1983.- LomM_to 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 307, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 109, de 
1981. 

Faço saber que o S_enado Federal ap-rovou, nos termos 
do art._ 42_, inciso VI, da Constituição-; e eu, 
----~. P~~i~ente, promulgo a !~~uinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a COinpanhia de Habitação do Acre
COHAB-Acre, a contratar operação de crédito nova
lor -ae CrS-J~O{OJ625.000,()() (um bilhãO, setenta mi
lhões, qitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 <:> t a Companhia de Habitação do Acre -
COHAB-Acre, nos termos do art. 2<:> da Resolução n' 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Fegeral, e com a 
g~ral).tia do Governo_ c;io Estado do Acre, autorizada a 
contratar operação -de crédito no valor de CrS 
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1.070,82_5Jl00,_QO (um bilhão, setenta milhões, oitocentos 
e vinte ; cin-cO mil cru~eiros), correspondentes" a 
L450.000 UPCs,_ considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 738,50_ (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cin
qüenta centavos); vigente emjãneirof8I,junto ao Banco 
do Estado dO Acre S.A., este na qualidade de agente fi
nancCiro -do Banco do Nacional da Habitação - BNH, 
destinada à execução de obras de infra-estrutura e equi
pamento comunitário nos conjuntos habitacionais a se
rem Ccfristrilídos pela COHAB-Acre, obedecidas as con
dições- adnlitidas pelo Banco Central' do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 2<~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 308, DE 1983 

-~~a~o fin~l d_o Projeto de Resolução n~ 144, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão- ãpre~fenta a ·redação· final do Projeto de 

Resõlriçã"õ"Ii9J44~ de 1981, qUe autoriza a Prefeitura Mu
nicip:il de Betim (MG) a elevar em Cr$ 846.846.000,00 
(oitocentos e_quarenta e séis milhões, oitocentos e qua
renta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
sOlidada interna. 

Saia das .Comissões, 4 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 308, DE 1983 

Redaçqo final do Projeto de Resolução nf' /44, de 
1981. 

faço saber 9-ue o Sena_do -~ederal apro~ou, nos termos 
do -ã.ft. Â-2, incisO_ -vi; da Constituição, c eu, 
--~-~~esid_e~te_,_promulgo a s~~nte 

RESOLUÇÃO W , DE 1983 

Auton"za a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em CrS 846.84_6.000,00 (oi
tocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e qua
renta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1 ~ :e a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2<:> da Resolução n~ 
93,-de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada ã elevar o montante de sua dívid-a cOnsolidada em 
-CrS-846;846.000,00 (oitOcentos e quarCnta e seis milhões, 
oitoCenlos e quarenta e seis mil cruzeiros), correspon
dentes a 1.400.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de CrS 604,89-{seiscentos e quatro cruzeiros e oi~ 
tenta e nove centavos), vigente emjulhof80, a fim de que 
possa contratar empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente flrianceiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinado à construção de 4.000 (quatro mil, 
unidades habitacionais de interesse social e execução das . 
obras de infra-estrutura necessãrias, naquele Município, ' 
obede_cidas as condições admitidàs pelo Banco Central 
do_B:rªsil nQ respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PARECER N' 309, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 146, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 

Resolução n9J46, de 1981, que autoriza a Prefei!ura Mu
nicipal de Raul Soares (MG) a elevar e.rp. Cr$ 
211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentas .e 
onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins, Relator- Passos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 309, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 146, de 
/98/. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares. · 
Estado de Minas Ger"a1s, a f!levar em Cri 
211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentos e 
onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
dMda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

· Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Raul Soares, Es~ 
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Reso~ 
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~ 
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida canso~ 
lidada em Cr$ 211.711.500,00 (dUzentOs e onze milhões, 
setecentos e onze mil e quinhentos cruzeiros), correspon~ 
dentes a 350.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seisceittos e quatro cruzeiros e oi# 
tenta e'nove centavos), vigente em julho, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global_aci# 
ma mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente fmanceiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à 
construção de I .000 (mil) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das obras de infra~estrutura 1.1:rb~~ 
na necessárias, naquele Município, obedecidás as con~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigOr na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 310, DE 1983 

Da Comissão de Redacào 

Redação final do Projeto de Resolução n9 128, de 
1981. 

Relator: Senador Jorge Ka!ume 
A Comissão apresenta a red"ação final dÕ Projeto de 

Resolução n9 128, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu· 
nicipaf de Patro.cínio (MG) a elivai- em CrS 
69.673.800,00 (sessen-ta e nove D;iihões, seiscentos e se
tenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1983. --Lomanto 
Júnior. Presidente--Jorge Kalume,. Relator -José Lins. 
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ANEXO AO PARECER No 310, DE 1983 

Redacão final do Projeto de Resolução nP 128, de 
/98/. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Es
tado de Minas Gerais, a elevar em Crl69.673.800,00 
(seSs-entd-e nove mrlhões, seiscentos- e setenta e três 
mf! e oitocentos cruzeiros) o montãnte de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I" 1:. a Prefeitura Municipal de Patrocínio; Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2" da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 69.673.800,00, (sessenta e nove milhões, 
seiscentos e Setenta ~ três mil e oitocentos cruzeiros), cor
respondentes a lOS.OOO UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de CrS 663,56 (seiscentos e sessenta e três 
cruzeiros e cinqUimta e seis centavos), vigente em ou
fiibroj80, a fim de que possa contratar empréstimos no 
valor global acima mencionado, junto à Caixa Econômi~ 
ca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente _fffianceirO do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinados à construção de 300 (trezentas) unida~ 
dcs habitacionais de interesse social e à execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, naquele 
M unicipio, Obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co C-entrai do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

ol'ARECER N• 311, DE 1983 
Dl! Comi.ssão de Redaçiio 

Redação final do Projeto de Resolução p9 131, de 
1981. 

Relator;_ Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~' 131, de 1981, que autoriza a Í'refeitur~ Mu
nicipal de- Joã.íma (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 

-(dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatrocen
tos cruzeiros) o mont,ante de sua dívida consolidada in
terna. 

Sala das ÇomiSs_ões, 4 de maio de 1983. --Lomanto 
jUnior, Presid~Õte - Jo~_e Kalume.- Relator- .{os é Lins 

·-ANEXO AO PARECER N• 311, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n? 131, de 
198/. 

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

RESOLUÇÃO N• ,DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Mwticlpãl de Joafma. Esta
_cefió de Minas Gerais, a elevar em Cri 19.132.400,00 
-(dezenove milhões, cento e trinta e dois mil_ e quatro~ 
centos cruzeiros J o montante de sua dfvida consolida
da. 

O senado Federal resolve: 

Art. 1" :@.a Prefeitura-Municipal deJoaíma, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n" 
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93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante Pe sua dívida consolidada en1 

CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a 
35.000 UPCs,-considerado o valor nominal-da UPC de 
Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e ses~ 
senta e quatro centavos), vigente em abtil/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto ã Caha EcoJJ-ômica do Esta. do de Mi~ 
nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Naiconal da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de inte
resse social e execuÇão -das Obras de infra-estrutura ne
cessárias, nãquele Munidpio, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 312, DE 1983 
Da Comissão de Redsção 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 132, de 
1981. 

Relator: Senador Jorge Ka/ume 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de_ 
Resolução nl' 132, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Muiaé (MG) a elevar em CrS 317.567.250,00 
(trezentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e 
sete mil. duzentos e cinqiienta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissõés, 4 de: maio de 1983. - Lomonto 
Junior. Presidente ~Jorge Kalwne, Relator- José Lins 

ANEXO AO PARECER N• 312, DE 1983 

Redação final do Projeto de Rtsoluçao nP 132, de 
198/. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé. Esta
do de Minas Gerals, a elevar em Cri 317.567.250,00 
(trezentos e dezessete milhões. quinhentos e sessenta e 
sete mil. duzentos e cinqiienta cruzeiros) o montante 
de sua dfvida consolidada. 

--o Senado Federal resolve: 

Art. 1" .É a Prefeitura Municipal de Muriaê, Estado 
de Minas Gerais, nos tei-mas do arL 29 da Resolução n~> 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zada a elevar o montante de sua divida consolidada em 
Crs 317 .5Ó7 .250,00 {trezentos e dezessete milhões, quiw 
nhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqUenta cru
zeiros), correspondentes a 525.000 ·uPCs, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 604.89 (seicentos e quatro 
cruzeiros e oitent? J~ nove centavos), vigente em ju
thO;so, a fim de que possa contratar operações de crédi
to no valor global acima mencionado, junto à Caíxa 
Económica do Estado de Minas Gerais., esta na qualida~ 
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
-BNH, destinadas à construção de 1.500 (um mil e qui
nhentas) unidades habitacionais de interesse social e exe
cUÇão das obras de infra-estrutura necessárias, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PARECER No 313, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Reda.;ão final do Projeto de Resolução p9 136, de 
1981. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação fi_nal do Projeto de 
Resolução n9136, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Coromandel (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, s~iscentos e se
tenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolida.Q.a _interna. _ 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1983.- Lomamo 
Júnior, Presidente -Jorge Kalume, Relator- José Lin$ 

ANEXO AO PARECER N9 313, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 136, de 
198/, 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais, a elevar -em Cr$ 
69.673.800,00 (;sessenta e nove milhõeS, seicentos e se
tenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante di! 
sua dívida consolidada 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a prefeitura Municipal de CoromandeJ, 
Estado de MinaS Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cri 69.673.800,00 (sessenta_ e _nov:e m!lhões, 
seiscentos e setenta e três mil e oitocento~ cruzeirps}, cor
respondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de Crl663,56 (seiscentos e sessenta e três 
cruzeiros e cinqüenta e seis centavos}, vigç:nte em ou
tubrof80, a fim de que possa contratar operações de cré
dito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, està na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de 300 (trezentasJuni
dades habitacionais de interesse social e execuç[O das 
obras de infra-estrutura necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições ãdfnifidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor J)a data de 
sua publicação. 

PARECER N• 314, DE 1983 

Da Comissão de Redaçào 

Rcdação final do Projeto de Reso1uciio p9 138, de 
1981. 

Relator: Senador Jorge Kalume 

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de 
Resolução n9 138, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Rio Piracicaba (MG) a elevar em Cri 
23.224.600,00 (Vfrite e três _milhões, duzentos e vjnte e 
quatro mil e seisc-entos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 4 de maio de I 983. - _Lomanto 
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- José Lins. 
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ANEXO AO PARECER N• 314, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 138, de 
/981. 

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

RESOLUÇÃO N• ~,~DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracica-
~ ba, Estado de MinaS Gerais, a elevar em Cr$ 

23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e 
, quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua 

dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, 
Estado de Minas Gerais, noS termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede-
ral; autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Crl23.224.600,00 (vinte e três milhõ_es, duzen
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), corres
pondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal 
-da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzei
ros e cinqUenta e seis centavos), vigente em outubro/80, 
~- fim.çle que possa contratar empréstimos no valor glo
bal acima mencionado, juntÕ à Caixa Económica doEs
tado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina
dos à construção de 100 (cem) unidades habitacionais de 
interesse_ social e execução das obras de infra_-~trui_ura 
necessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 
~ _ Art. _ 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

PARECER N' 31S, DE 1983 
Da Comissão de Reda~:ão 

Redação fitlal do Projeto de Resolução n9 74, de 
1982, 

Relator: Senador iõrge Kalume 

A Comissão_ apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 74, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$ 
589.700.000,00 (qUinhentos e oitenta_ e _n_ove milhões e se
tecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

Sala das CorriisSôes, 4 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Rêlator- José Lins. 

~ANEXO AO PARECER N• 315, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 74, de 
1982. 

Faço saber que o _Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incis-o VI, da Constituição, e 
eu, , Presidente,_, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon~ 
te, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$, 
589.700.000,00 (quínhemos e oitenta e nove milhões e 
setecentos infl CruzeirOs) o montante_ de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]9 :E'. a Prefeitura MunicipaCde Bdo HoriZonte, 
EStado de -Min-~s Gerais; nOs .teúrios do aii. 2'1 da Reso~ 

Maio de 1983 

lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em CrS 589.700.000,00 (quinhen
tos e oitenta e nove milhões~ setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de APoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção de escolas, ampliação e aquisição 
dos equipamentos necessãrios, naquela Cidade, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien· 
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Finanças sobre a Mensgem n9 70, de 1983 (n9 
120/83, na origem}, de 30 de março de 1983, pela 
~qual o Senhor Presidente da República, submete à 
deliberação do Senado a escolha do Senhor Alberto 
Hoffmann para exercer o cargo de Ministro do Tri
bunal de Contas da União, na vaga decorrente da 
aposentadoria do Ministro Henrique de La Roque 
Almeida. 

Item 2: 

Discussão, em turno único, do parecer da Comis
são de Constituição e Justiça s_obre a Mensagem n9 

?3, _de 1?83 (n9 l_~_4/~-~. _na __ o_~ig~Jl1). __ ~~-5 de abril do 
corrente ~nO-,-Pela -(iuãt o Senhor PresidCnte daRe
pública submete a deliberação do Senadp a escolha 
do Doutor Antônio Lamarca para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em 
vaga destinada a Magistrado da Justiça do Traba
lho, decorrente da aposentadoria do Ministro 
Thélio da Costa Monteiro. 

)t('m 3: 

Discussão, em turno único, do parecer da Com_is-_ 
são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 76, 
de 1983 (n9 128/83, na origem), de 14 de abril do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Senado a escolha 
do Senhor Afonso Celso de Ouro-Preto, Ministro 
de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República da Guiné-Bissau. 

As matérias constantes da pauta da presente sessão, 
nos termos da alínea "h" do ai'~. 402 do Reginl.eiitO-Ill
terno, deverão ser a.preciadas em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências neces
sárias, a fiiri--ae que sej:i reSpeitado o dispositivo regi
mental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 33 minutos 
e volta a ser pública às 18 horas e 47 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais 
havendo a tratar, designo para a sessão ordinâria de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
141; de 198f-(ilpresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer nq 886, de 1981), que au':' 
toriza a Prefeitura Muníc-ijJaf de Santa Juliana (MG) a 
elevar em Cr$ 33.873.840,00 (tririta e três milhõeS, oitO
centos e setenta e três mil e oítciceiltos e cjU:ai-enta cruzei-_ 
ros) o montante de sua díVída corisolidada, tendo 

PARECERES, sob n'i's 887 e 888, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituiçãá e Justiça, pela constitucionalidade e 
juriâicidad6, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municfpios, favoráveL 

Votação, em tuna único, do Projeto de Resolução n~' 
103, de 1981 (apresentado- pela Comissão de Economia 
como co-nclusão de seu Parecer n<~ 681, de 1981), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana (MG) a 
elevar em Cr$ 42.342.300~00 (quarenta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nl's 682 e 683, de 1981, das Cornis' 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela_ constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 
104, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 684, de 1981), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Carrancas (.MG) a ele
var em Cri 31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecen
tos _e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte e cirico cru
zeiros), o montante de sua dívida C-onsolidada, tendo 
PARECER-ES~ sob n"'s 685 e 686, de 1981, das Comis

sões: 
-de Constlluiçào e Justiça, pela constitucionalídade e 

juridicidade; e 
-de Municípios. favorável. 

Votação, em turno úniro, do Projeto de Resolução n9 

105, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 687, de 1981), que au
toriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros 
(MG} a elevar em CrS 84.684.600,00 (oítenta e quatro 
milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada_!__!.~ndo 

PARECERES, sob n9s 688 ê 689, de 1981, das Comis· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em .turno único, do Projeto de: Resolução n9 

125, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão _de seu Parecer n" 79<í:!_ de 1981), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata (MG) <1 

elevar em Cr$ 148.19-8.050,00- (cento e quarenta e oito 
milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 791 e 792, áif98f, daS Conlis~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalida-de e 
juridicidade; e 
~de Economia, favoráVel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
134, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 862, de 1981), que au-
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toriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio (MG) 
a elevar em CrS 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, 
'quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, n9S 863 e864, de 1981, das Comissões: 
- ité Cori.StiÚJição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicíd3de, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
135, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 865, de 1981), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Ibiraci (MG) a_ elevar 
em Cri 76.529.600,00 (setenta e _seis milhões, quinhentos 
e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, tendo' 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1981, das Comis
sões~ 

-de Constituição e Justlça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra

mos; e 
-de Municípios, favoráveL 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
1~7 de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 871, de 1981), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Cristina (MG) a elevar 
em Cr$ :31.756.725,00 (triilta e um milhões, setecentos e 
cinqüenta e seis mil e setecentos e vinte e cinco cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
- juridicidade, com voto- vencido do Senador Hugo Ra-

mos; e 
-de MuniCípios, favorável. 

Votação, em turno único, dO Projeto de Resolução n9 
145, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n9 895, de 1981), que au
toriza a Prefeiiura Municipal de Carlos Chagas (MG) a 
elevar em Cr$ 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, 

- centõ e- vinte- e três mil cruzeiros) o montante de sua dívi
da: consolidada, tendo 

PARECERES, n9s 896 e 897, de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e 

júr[dicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

lO 

Votação, em turno único, do Projeto .de Resolução n'>' 
150, de 198l_(apfeserifado pela Comissão de Economia 
como conclusão d"e_seu Parecer n~'-915, de 1981), que au
toriza- a Prefeitura Municipal de Rubim (MG) a elevar 
em CrS 77.542.500,00 (seieilta e sete milhõeS, quinhentos , 
e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante 
de-=-sua' dívida consolidada, tendo 

PARECERES, n9s 916 -e 917, dé 198 i~-d;s Comissões: 
. ~ dC-cOnstúuiçãÕ e JUstiça, pela constitucionalidade e 

i,uri~icit;Jade,-ccim votº_ vencido do __ Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Munic[pios, favorável. 

11 

- --VOtã.Cão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
(51, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
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como conclusão de seu Parecer n9 920, de 1981 ), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro 
(MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzei
ros) o montante _de sua dívida consolidad~, tendo 

PARECERES, n"'s 921 e 922. de 1981, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municfpios, favorável. 

12 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
163, de 1981 (apresentado pe(a Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 1.016, de 1981), que 
autoiíz:i ã Prefeitura Municipal de Itambacuri (MG) a 
elevar em Cr$ 92.175.300,.00 (noventa e dois milhões, 
cento e setenta cinco mil e trezentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, n9s 1.017 e 1018, de 1981, das Comis-
sões:--

-de Constituição e Justiça, pela c_onstitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios. favorâvel. 

13 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

165, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer _n"' 1.022, de 1981), que 
autoriz-a a Prefeitura Municipaf de Campo do Meio 
(MG) a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n•s 1.023 e 1.024, de 1981, das Co· 
missões: 

--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra~ 
mos;:·e 

-de Municfpios. favorâvel. 

14 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 
23, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~ 251, de 1983),-que au~ 
toriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois mi~ 
lhões, setecentos e dezesseis mil, cento e D.ove cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 
PARECE~. sob n~ 252, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

IS 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
24, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 253, de 1983), que au
toriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 700.683.136,.08 (setecentos milhões, seiscentos e oi
tenta e três mil, cento e trinta e seis cruzeiros e oito cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 254, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

jurididdade, 

16 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
26, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 257, de 1983), que au
toriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
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Cr$ 746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, 
setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sesse~;~-~ 
oito cruzeiros _e trinta e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~' 258, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e 

juridicidade. 

17 

Votação, em turno 11nico, do Requerimento n~' 610, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan~ 
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de~ 
sarquivamento do Projeto d~ Resolução n'i' 277, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes 
(MG) a elevar em Cr$ 75.611.250,00 (setentã e cinco mi
lhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

18 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 614, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan· 
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de· 
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 284, de 1981, 
que autoriza a Prefeituta Municipal de Curveta (MG) a 
elevar em Cd 292. 751.200;00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, setecentos e ci.nqüenta e um mil e duzentO$ ÇLl.!- _ 

zeiros) o montante de sua divida consolidada. 

19 

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 615, de 
1983, de autoria do Senador Afredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento-Interno, o de
sarquiva:mento do Projeto de Resolução n<1 285, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de João Monevade 
(MG) a elevar em Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e 
dois mílhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

20 

Votação em turno único, do Requerimento n'1 616, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitári~ 
do, nos termos do art. 367 do Re:&imento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n11 I, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Munfdpal de Galiléia- (MG) a 
elevar em Cr$ 36.593.500,00 (trinta e seis milhões, qui
nhentos e noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida _consolidada. 

21 

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 617, de 
1983, de aotoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n'1 12, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Paula Cândido 
(MG) a elevar em Cr$ 18.296.950,00 (dezoito milhões, 
duzentos e noventa e seis mil, novecentos e cinqüenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
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Votação, em turno único, do Requerimento n9 618, de 
1983, de autoria dº Senador Alfredo Campos, Solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, O de
sarquivamento do Projeto de Resolução n'1 28, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura_ Municipal deCaraí (MG) a ele
var em Cr$ 43.378.650,00 (quarenta e três_ milhões, tre
zentos e setenta e oito_ mil, seiscentos e _cinqüenta cruzei
ros) o montante .de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do RequerimentQ n'1 619, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquívamento do Projeto de Resolução n'1 87, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal_de Guaxupê (MG) a 
elevar em Cr$ 184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro 
milhões, trezentos e cinqUenta mif e seiscentos cruzeíros) 
o montante de sua dívida consolidada. 
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-'lotação~ em turno único, do Requerimento nq 620, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
dO:- nos termos do art. _367 do Regimento Interno, o de
s.arquivamento do Projeto de Resolução -n<:> 88, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Retende 
(MG) a elevar em CrS 65.067 .97510_0 (sessenta e cinco mi
lhões, sessenta e sete mil, novecentos e setenta é cínco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolid-ª-da. 

Votação, em turno, do Requerimento n'1 621, de 1983, 
de autoria do Senador Alfreclo Campos, solicítando, nos 
termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquiva
mento do Projeto de Resolucão n9 89, de 1982, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MG) a ele
var em CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três 
milhÕes, setecentos e oitenta e seis mil e quinhento~ cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~' 25, de 1983 (apresentado pela Comissão de Finanças 
oomo conclusão de seu Parecer n'1 255, de 1983), que au
toriza o Governo do Estado de Minas Gerais a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de Investimentos 
do Estado, tendo 

PARECER, sob n'1 256, de 1983, da Comissão 
--de Constftuição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está encer

rada a sessão. 

Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos) 

~DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
GABRIEL HERMES NA SESsifO DE 2-5-83 E 
QUE, ENTREGUE À REVISifO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. GABRlEL HERMES (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senado!es: 

Falo hoje de uma das obras do atual Governo, ou me
lhor, dos últimos governos da Revolução, que vão ficar 
inarcadas neste e no próximo Século, como daquelas que 
darão ao :Srasil infra-eStrutura' que PoSsa trazer progres
so e trabalho à população desta Nação que cresce~ cres
ce .a cada. ano. 

Falo hoje de Tucuruí, e voltarei a falar de outras reali
zações realmente das mais imponentes e respeitáVeis. 

A ELETRONORTE, fundada e_m 1973, atua ern área 
de dimensão continental, quas~ 5 milhões d,e km J, cerca 
de 58% do território do País, e possui potencial hidroelê
trico "estudado estimado em 100 milhões de quilowatts 
espalhados Pelos Estados do Pará, Maranhão, Amazo
nas, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Territórios de Ro~ 

raima e Amapá. 
No Pará, a cerca de 300 km de Belém, em região de 

grandesj~zidas minerais e terras exCilenÍ:es para a agro
pecuária; constrói-se posSivelmente a terceira hidrelétri-
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ca do mundo, jâ que se tem dúvidas sobre a maior da 
URSS que se acredita de menor potência. S a Usina de 
Tucuruí, no rio Tocantins, que atravessa os vales pro
missores do Araguaia, Tocantins e quase liga com os 
seus caminhos d'água o Oceano Atlântico, o rio Amazo
nas a Brasília. _ 

Produzirá a hidroelétrica, em sua fase inicial, que será 
concluída em dezembro de 1984,4 milhões de quilowatts 
de energia, e o dobro, 8 milhões, com a conclusão da se
gunda fase da usina. 

A gigantesca obra será, sem dúvida, fato r de progres
so, de desenvolvimento econômico e ocupação racionai 
de parte da floresta amazónica e dos vales dos rios To
cantins e Araguaia.. 

Na Comissão de Minas e Energia do Senado, que te
mos_a honra de presidir, colocamos em debate esclarece
dor Tucuruí, para que os brasileiros tenham consciência 
do v_ulto e da sua significação para o desenvolvime_nto 
lfa<:ional. 

Não há no mundo obra _do mesmo porte. É toda CQns
truída em plena floresta a milhares de quilómetros de 
centros industriais, e teve pouco apoio logístico inicial, 
porêm a capacidade e coragem de nossa gente, nossos 
eOgerl1ieiros1 têcnicos e Governos. A Nação precisa co
nhecer das obras e o que a pouco e pouco vai surgir de 

empreendimentos em volta da hidrelétrica que será uma 
fonte perene de poupança de petr61eo, de surgimento de 
indústrias, cidades, e progresso agropecuário. Do que se 
constrói dessa infra-estrutura, citamos afgumas obras de 
alto custo, que necessitam da presença e conhecimento 

do Congresso. 
Reservatório - volume de 45 milhões de m1; lago em 

formação que ocupa 216 mil hectares, 0,3 por cento da 
área da bacia do Tocantins-Ar~guaia. Parece pouco para 
a ext_e_nsão do Brasil, porém ê área imensa, considerando 
o_s paíSes europeus, o Japão, onde a terra é pequena para 
as populações que ali vivem. 

O Custo global da obra, até o final da primeira etapa, 
importa rã aproximadamente quatro bilhões e seiscentos 
milhões de dólares ou 1.150 dólares por KW instalado. 
Calcula-se que 90% dos recursos são aplicados no País, 
em salários, tecnologia, equipamentos e materiais nacio
nais. 

A potência, na primeira fase da nova hídrelétrica, serã 
de 4.000 MW, e serâ duplicada na segunda etapa a ser 
construída, quando deverá chegar a mais de oito milhões 
de K W ._ Será. a maior usina hidrelêtrica do Brasil. Gran
de parte das obras e despesas civis da segunda etapa, 
para produzir os oito milhões de KW,já ficarão realiza
da& com os_recursos jâ empregados. A compierncntação 
final da usina permitirá diminuir o custó do KW in~tala
do de 50%; assím, ficarã reduzido no final a cerca de_.750 
dólares cada KW. 

É obra, Sr. Presidente, que, junto com Itaipu, com os 
grandes portos que estão se construindo como o de !ta
qui, em São Luís do Maranhão, para navios de atê 280-
ntil toneladas, como o de Barcarena em Vila do Conde, 
onde poderão, na primeira etapa, ancorar navios de até 
40 mil toneladas, e com as limpezas a serem feitas, atê 90 
mil toneladas, e poderia citar muita·s outras. obras -que 
envolvem bilhões de dólares, o bras de infra-estrutura 
que deixarão, sem dúvida nenhuma, a marca destes Go
vernos que, até ao final de 1984, construirão estas obras 
que darão, estas sim, trabal~o a milhões de brasileiros e 
progresso ao nosso País. 

p Sr. Jorçe_ Kalume - V. Ex' permite um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES- Com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume - Estou ouvindo, com muita 
atenção, o discurso de V. Ex•, e vale a pena dizer, nesta 
oportunidade, que só com audácia criadora pode-se des
pertar aquele continental vale que é a Amazônia. Com 
obras como Tucuru·r, Samuel, Paredão, no Amapá, Bal~ 
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bina em Manaus, estou certo de que dentro em pouco a 
Amazônia deixará, como disse Getúlio Vargas, de ser 
um ''simples capítulo da história da terra para se tornar 
um capítulo da históriá da civilização". São empreendi~ 
mentes dessa envergadura dos governos revotucionârios, 
e também, quero fazer justiça, de tod_os os govCrnos an
teriores à Revolução, que lutaram pela Amazônia, inclu
sive Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, mas não tan
to quanto os governos a partir de 1964. Portanto, receba 
V. Ex• os meus cumprimentos por essa revelação que es
tá fazendo nesta tarde. 

O SR, GABRIEL HERMES - Muito obrigado, 
nobre Senador. Honra o nosso Brasil ter tantos e tão 
bons governantes. 

Sr. Presidente. 
Cabe perguntar: por que a Comissão de Minas e Ener

gia, indaga e tudo quer saber, conhecer, da Hidrelétrica 
de_Tucuruí, de todas.as demais obras do sistema energé
tico no Brasil e, também dos minerais? Por que traçamos 
na Comissão esse programa? Porque sentimos que cum
primos, assim, o noso dever. Somos gratos à colabo
ràção dos nossos companheiros de Comissão, do PDS e 
do PMDB, que nos estimulam e nos estimularam a fazer 
esta programação, que vem sendo realizada por ·etapas, 
trazendo ao nosso conhecimento a posição das obras e 
nos levando a fazer as advertências que o Executivo pre-
cisa receber, quando necessário e, o faremos. -

Digo, Sr. Presidente. pQf ser um dever seu, da Comis
são, de tudo_acompanhar e fiscalizar, tanto assim que os 
Senadores estarão percorrendo, em breve, Tucuruí, 
informando-se das obras, das indústrias que se instalam 
para beneficiar a bauxita, o manganês, o ferro, o ouro e 
outros: ver, ainda, portos em construção, a ferrovia e 
tudo de Carajás que surge e dependerá da Hidrelétrica. 

Prosseguimos informando sobre a Hidrelétrlca com os 
dados colhidos quando da presença do P.residente da 
ELETRONORTE na Comissã.o,- no último dia 27 de 
abriL 

Temos acompanhado, desde o inicio, os trabalhos da 
Hidrelétrica e as tarefas imensas que a obra exige. 

Nasceu em Tucuru(, no início, um canteiro industrial 
de grandes proporções, com centrais de concreto, brita
gero, melhora de acessos fluviais, portos._ Tudo para re
ceber os materiais; mais de 200 milhões de dólareS de 
maquinaria, 900 mil toneladas de cimento, etc. A rede 
ferroviária em Volta foi melhOrada e, um aeroporto de 2 
mil metros, moderno, construido; Para atender a cerca 
de 70 mil pessoas, entte trabalhadores, técnicos ç fami
liares, foi construída uma cidade, servida de escolas, cqm 
assistência médico-hospitalar e profissional, enfim, tudo 
dentro das exigências do clima trOpical e do local isÕla
do, 

A grande obra avançou e pelo cronograma de con
trução, em dezembro de 1983 deveria ser o início da pri
meira unidade produtora de energia. A falta de reciJisos 
financeiros, no entanto, provocou-o-ãtraso de 1 ano. As
sim, passou para dezembro de 1984, quando, sem dúvi
da, estarâ saindo a primeira unidade energética. Pouco 
falta para completar as obras civis. Jã foram lançados 
mais de 5 milhões de metros cúbidos de concreto, restan· 
do apenas 700 mil metros cúbicos e menos de 15% de es
cavações. Assim, no final do próximo ano, a Usina de 
Tucuruí deverá ser uma realidade. 

A interligação dos sistemas ELETRONORTE -
CHESF foi concluída em dezembro de 1981, numa ex~ 
tensão de 1800 km, o que permitiu desativar diversas usi
nas termaelétricas em Imperatriz, Marabá, Tucuruf e Be
Iêm e, levar a uma economia de petróleo de milhões de 
dólares. O funcionamento da Usina de Tucuruí em 1984 
permitirá o alívio da CHESF; ao abastecimento dQ fro
jeto ALCOOA de alumínio, em São Luís, a 
ALUNORTE-ALBRAS no Pará e dos empreendimen
tos em fase de implantação minero-metalúrgicos-c outros 
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do Programa Grande Carajás. Terão a disponibilidade 
de energia; a Região- atrativo a outros empreendimen
tos. 

A Usina de Tucuruí, com a iriterligftção, vai reforçar o 
sistema elêtrlco do Nordeste, que jâ reclama mais eiler
gia. Assim, tornar-se-á necesSária a conclusão da segun
da etapa das usinas, para mais energia às indústrias e 
planos de irrigação. 

Uma conseqilência da hidrelêtrica ê tornar o Tocan
tins navegável, surgindo a Hidrovia. Iniciou a cons
trução das eclusas. Ai acentuam~se as preocupações e 

_maior a fiscalização da Comissão de Minas e Energia. 
As Eclusas ligarão Belém ao lago de 200 km atê a Ci

dade de Marabá, e tudo criará a estrada de água, inicial 
de 55.0 km de extensão. Já estão em parte construídas as 
estruturas de transposição do desnível da barragem. Se
rão duas eclusas de 210m de comprimento por 33 de lar~ 
gura, díspostas em canal de cerca de 5.500m de extensão: 
está em construção apenas parte das eclusas de montan
te, esta obra imprescindível é prioritária, pois está embu
tida na barragem da margem esquerda, assim interfere 
com esta. 

Ê obra fundamental para a navegação, para que se te
nha um projeto Integrado. A qualquer custo é preciso 
construir as Eclusas que custarão apenas 8% do valor da 
hidroelétrica - e o sabem os Ministros dos Transportes 
e de Minas e Energia e os responsáveis pela construção 
da hidroelétrica de Tucuruí e da PETROBRÁS. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, GABRIEL HERMES- Pois não. Ouço o Sr, 
Senador. 

O Sr. Fâbio Lucena - Nobre Senador Gabriel Her
mes, tudo que V. Ex• diz é muito bonito, ê muito lite
rário, é muito poético. 

O SR, GABRIEL HERMES- Vou discordar de V, 
Ex• 

O Sr. Fâbio Lucena- Vou justificar, com a sua per
missão. o- tratamento que o Governo FePeral dá à Re
gião Amazônica, no que pertine aos problemas da eletri
ficação da Região, é um verdadeiro tratamento de eletro
cução e Dão de eletrificação. Justifico, Excelênciã. A Usi
na de Coaracy Nunes, no Amapá, uma usina que produz 
apenas 54.000 Kw de energia - teve o seu início em 
1956, e só foi inaugurada vinte anos depois- quero que 
V. Ex• conteste. 

O SR, GABRIEL HERMES - Com a Revolução, 

O Sr._Fábio Ltlcena- Em segundo lugar, a Usina de 
Balbina, no Amazonas, foi iniciada em 1973, coincidin
do com o aniversário da ELETRÓNORTE. É uma usina 
pfáoejada para produzir 250.000 Kw de energia elétrica, 
dezesseis vezes menor que a capacidade produtiva de Tu
curuí. Já são lO anos passados. Em 1978, quando o dólar 
~Ct.IStava 28 cruzeiros, o orçamento da Usina de Balbina, 
n o~meu Estado, o Amazonas, era de 570 milhões de dóla
res - rogo de V. Ex• atenção para os números, país, 
como o Senador Virgílio Távora costuma dizer, em cer
tos argumentos temos que ser matemáti_cos, cartesianos 
mais precisamente. Pois bem, quando o dólar custava 28 
cruzeiros, o orçamento de Balbina era. de 570 milhões de 
dólares. Hoje esse orçamento está reduzido para 400 mi
lhões Pe dólares, uma defasagem orçamentária de 170 
milhões de dólares, em 6 anos. Como ê que este Governo 
vai poder construir essa usina no Amazonas? No meu 
entender, é uma fraude monstruosa que sé comete contra 
o meu Estado, pOrque essa usina foi prevista para entrar 

~_em funcionamento em 1978, cinco anos após o infcio das 
obr~s. Segundo relatório da ELETRONORTE, recente
mente publicado, a in_a,uguração da primeira etapa da 

-Usina, de 50.000 Kw apenas, vai entrar em funciona-
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menta só em 1978, quer dizer, 10 anos de adiamento no 
prazo estipulado para que entrasse em funcionamento. 
Em conseqüência, nobre Senador Gabriel Hermes, a Ci~ 
dade de Manaus está sofrendo, hoje, 6 horas diárias de 
colapso de energia elétrica. Está-se repetindo o desastro
so fenômeno que houve em Belêm. Para não me alongar, 
está comprovado que: o grande err~ estratégico de Tucu
ruí foi coroado pelo Governo, porque o escoamento dos 
minériOs seria economicamente mais viável atrav~ de 
balsas que descessem os rios paraenses, e não através de 
ferrovias construídas com o dinheiro do Governo e de 
empresários brasileiros, para atenderem aos apetites das 
multinacionais que vão explorar os minérios de Tucuruí 
e Carajâs. Muito obrigado, e desculpe-me ter importuna
do V. Ex' no seu pronunciamento. 

O SR. GABRIEL HERMES - Lamento discordar 
totalmente do seu aparte. Perdoe-me, mas V. Ex' não es
tá atualizado com a matéria. Primeiro, Tucuruf e hidrelé
tricas - sua primeira etapa. 

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me, mas eu falei cm 
Balbina, em Manaus, que dará, na sua primeira etapa, 
cinco milhões quilowatts. 

O SR, GABRIEL HERMES- Jâ chegarei em Ma
naus, ao Amazonas. Tucuruf dará em sua primeira fase 
quatro milhões de qullowatts, em dezembro de 1984- c 
é uma hidrelétrica que produzirá para o Brasil, o Norte e 
Nordeste, oito_ milhões e meio de quilowatts na fase fi
nal. 

O Sr. Fábio Lucena- Eu quero saber quando ela serâ 
concluída? Será conc!uída antes do ano dois mil ou leva
rá vinte anos, como levou a de Coaracy Nunes? 

O SR GABRIEL HERMES- Se V. fu.' permitir, já 
chegarei em M:anaus, no Amazonas. 

Devo dizer a V. Ex~ que vamos ter a maior hidrovia do 
mundo, e a penetração total dos Estados do Pará, Mara
nhão, Goiás e Mato Grosso, até as proximidades de 
Brasília, dentro do plano que está em execução. Tucuruf 
é realmente das grandes obras que honram qualquer Go
verno, e que se realiza dentro da Região Amazónica. 

Qu-anto ao Amaz.onas, não apenas quanto a Manaus, 
V. Ex• vai me permitir. Nós somos amazônidas, quere
mos o grande e rico Amazonas em passo de progresso, 
assim, ajudado pelo Governo Federal. 

Informo, em primei_ro lugar, que a_ Usina de Coaracy 
Nunes, no AmaPá: foi começada muito antes de 1964, 
retomada a construção e concluída em 1975. 

A Usina de BaJbina teve o seu contrato de cQ_nstrução 
inicial assinado em abril de 81 para terminar em 1987. 

Quanto ao problema de Manaus, a energia estã racio
nada em virtude de acidente com as velhas máquinas. 
Posso informar que parte já está recuperada e, no máxi
mo até 30 de maio, estará com todo seu funcionamento 
normalizado. Se houve uma região dentro do Brasil, lar
gamente servida pelos Governos da Revolução, foi o 
Amazonas, que transformou a bonita cidade de Manaus, 

· que se estava acabando antes de 1964. Com o porto fran
co, ê hoje uma cidade viva, com movimento, com indús
trias, com trabalho e com a s.ua população multiplicada 
por quatro. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O-SR. GABRIEL HERMES - Permita-me apenas 
concluir. 

O Sr. Fâbio Lucena- No entanto ê o Estado onde a 
ene~gia elétrica é a -maiS cara do planeta, para não dizer 
do País. Este foi o grande servíço que a chamada Revo· 
luçào prestou ao Amazonas. E não hâ nenhuma relação 
entre a Zona Franca de Manaus e o programadeeletrifi
caç-J.o, ou de eletrocução do meu Estado. 
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O SR._ GABRIEL HERMES - A Revolução, nobre 
Senador. Traçou _qm plano, a partir de 1973, abrangendo 
todos os Estados, dos 5 milhões de Km1 da área da ELE
TRONORTE, e um dos Estados beneficiados é exata
mente o Estado_do_Amazonas. Agora V. Ex• não vai dis
cordar de mim. O GovernQ deve dar, face aos poucos re
cursos eestã dando prioridade aquilo que vai trazer prio
ridade, retorno de recursos para um país como o nosSo, 
que sofre, como sofrem, muito mais toda a América do 
Sul, toda a América Latina, com o México. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V, Exf. um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES- De um país que sofre 
dificuldades, mas sofre muito menos que o rçsto da 
América, me perdoe, que estã sofrendo menoS: que a Á
frica. E mais, só para completar: o Amazonas foi alta~ 
mente beneficiado, repito mais uma vez, em todos os 
sentidos. Manaus estava sem energia nenhu_ma e recebeu 
a colaboração do Governo atual. V. Ex' pode reclamar, 
mas não pode esconder a realidade. Manaus, hoje, é uma 
cidade viva, grande, dando trabalho a milhares de brasi
leiros, nas indústrias que ali foram instaladas depois de 
64, graças à energia que possui, com um porto franco e 
as facilidades que teve e tem, que nenhuma região do 
Brasil possui nem o meu Estado tem dos incentivos. E 
nós apoiamos essas iniciativas apesar de custar sacrifi
cios para o Estado do Pará, particularmente para Belém. 
Mas todo o apoio damos a Ma naus, porque essa cidade e 
o grande Estado o merecem e porque precisamos tomar 
conta dessa ãrea maravilhosa que os portugueses soube
ram guardar para nós. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V, Ex~ uin_ aparte? 

O SR. GABRIEL HERM~- V. Ex• tem a palavra. 
Só espero que seja breve, porque estou se~dO quase ad
vertido do final do meu tempo. 

O Sr. Fábio Lucena- Tenho insistído que o é uma dá
diva do Pará, porque o Pará, dominando a foz do rio 
Amazonas, domina o rio inteiro. O Pará é o Egito, em 
relação ao rio Nilo. Logo, essa confraternização, ~ani
festada em apoio do Pará_ ao AffiazOnas, ê evidentemente 
benéfica tanto ao meu Estado quanto à nossa Nação. 
Mas não há relação, Excelência, entre Zona Franca de 
Manaus e o programa de energia elétrica no Estado do 
Amazonas, que continua a depender essencialmente de 
petróleo, importado a preço insuportâvel, que produz 
uma energia cujo quilowatt é insuportável, pelo seu 
preço, tanto ao setor hJ,ibitacional, quanto ao setor co
mercial e industrial, haja vista que é a energia mais cara 
que se paga neste País. Como é que V. Ex• explica, nobre 
Senador, que o Banco da Amazônia, poi" exemplo,"tetilia 
aplicado, em Itaipu, em 1982, 480 milhões de dólares e 
não tenha aplicado um só centavo na usina de Balbina. 
Dê-me uma explicação. 

O SR. GABRIEL HERMES- Infelizmente o tempo 
não dã, mas posso dizer a V, Ex• que se estivesse eu llO 

Ministério de Minas, estivesse eu nã ELETRONORTE, 
era esta a poUtíca que eu seguiria. Daria prioridade, sem 
abandonar a construção de Balbina e outras, Tucuruf, 
pelo que vai produzir de d~envolviment~. Aju~aria as 
demais usinas do Brasil, inclusive a do Estado de V. Ex~, 
que precisam energia, e que este Governo que ltàçõu os 
planos os está levando, mesmo lentamente. As obras não 
estão paralisadas no Amazonas. 

Se V. Ex• desejar, lhe trarei todos os recursos que es~ 
tão sendo empregados agora na Usina do Aniazonas e 
outros empreendimentos. 

Peço permissão a _V, Ex' para concluir, para atender 
ao Presidente, 

O Sr. Fábio Lucena - Permite-me só um breve apar
te? 
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O SR. GABRIEL HERMES - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena - Se tivéssemos de fato um ho
mem com o patriotismo de V. Ex• à frente da ELETRO-
NORTE, esse descalabro nãp est,aria econteç_endo no 
meu Estado. 

O SR. GABRIEL HERMES - Agradeço o elogio. 
mas, confesso, não há descalabro. DiscOrdo de V. Ex•. 

Si'~. S~nad'?res, falava e!l das E_clusas par~ advertir o 
Go~eTno-- vejam V. Ex•s a minhaPOSição_..:....~já advef
ti, com respeito na Comissão de Minas e Energia, na pre
sença dOs meus colegas, o Ministro das Minas e Energia, 
e, como de meu dever, em seu gabinefe, a lei ao Ministro 
dos Transportes, que nós, ciO Parâ, e, cõin CeiteZã,- Os 
nos~os con1panheiros de GOfâs:, de Mato GrosSê> e do 
Maranhão, não permitirão que as EclUsas não sejam ler
minadas Pari Passu com a•primeira etapa dá bãmi.gem 
de Tuc;m:uí, porque seria cometer uni. criine c·ontra oBra
sil. E disse mais: que eu iria à. frente, e os meuS-Colega·s de 
Comissão-ouviram, de grupos de -estudantes do meu Es
tado, das universidades do Paiá. Iría"moS, se p-i-eCiso fos
se, a Tucuruí para dentro do lago seco impedir quê a·á~ 
gua enchesse o grande reservatório antes da Passagem 
das águas. O Brasil, -o-s vales do Toc_antins-Araguaia, ne
cessitam da grande hidrovia, que serâ o caminho de saí
da de Goiâ.s, Mato Grosso, do Parã, de todas as riquezas 
que vão se explorar e que essa gente forte, a nossa, Cons
trói naquela região, 

Disse, Sr. Presidente, e digo: o povo do Pãrá, Goiâs, 
Maranhão e Mato Grosso, enfim, dos vales do 
Tocantins~Araguaia, pelo caminho das águas, e no futu
ro pela hidrovia terão transporte barato; iacional e defi
nitivo para exportar a produção da região. Os miiléi'ios, 
a agroindustrial e as industrializadas seria um crime que 
não ocorrerá contra o futuro, contra a área e o progresso 
e a não continuidade das Eclusas e tentar fechar a nave
gação. 

O Governo Federal .• Srs. Senadores, não tenho dúvi
da, está consciente. O ex-Presidente Geisel autorizoll,-
corõo ato louvável e inteligente, o início das Eclusas. O 
Presidente Figueiredo fa~ prosseguir as obras. E- assim 
destinou~s<?,-~Q_Çlrçamento de 1982/1983, e fui eu o rela
tor da parte da PETROBRÃS, entre outras verhas, 16 

. bilhões de cruzeiros, dos quaís mais de 50%já.entregues 
pela PORTO BRÁS à ELETRONORTE. A grande tare
fa continu;::t, çaminha e não deverá parar. 

Atualmente, encontra-se _em .execução apenas parte de 
uma Eclusa, a de montante, cuja construção teve priori
dade por estar embutida na barragem da margem es
querda e, para tal, interferente com esta. 

Repetimos: a grande tarefa caminha e não deverá pa
rar. Declaramos íSSO, qu;::tndo ouvimos, na exposição-do 
Presidente da ELETRONORTE, o competente Enge
nheiro Douglas Luz, o seguinte: 

"Como as obras de transposiÇão de desnível da 
barragem são reali~adas com recursos da POR
TOBRÁS, a programação de Sua continuação de? 
pende de definição de recursos por parte do Minis
tE:rio dOs Transportes. Caso esses recursos não ve
nham a ser alocados durant~ a ,atual etapa das 
obra~, haverá o grave risco de que estas perma
nc;:çam incpmpletas e sem possibilidade de utilização 
para o transporte regiOnal, por consegUinte, irrentá~ 
veis; ou, então, que venham a se tornar mais onero~ 
sas, caso venham a ser retomadas após a conclusão 
da atual fase de obras e conseqüente desmobilização 

- do canteiro de serviço_." 

Lemos isto que ouvimos na Comissão de Minas e 
Energia, no dia 27 de abril passado e marcamos mais 
uma vez o ·nosso protesto. Jâ tivemos oportunidade de 
informar, da nossa posição, da posição dos jovens e dos 
reSpons~veis do nosso- Estado e dos de Goiâs e Mato 
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Grosso_, de apoio à construção, de defesa às necessidades 
Eclusas. 

Concluindo,_ Sr. Presidente, confiamos, e não temos 
porque não confiar, na compreensão dos.Srs. Ministros 
pela significação e importância das Eclusas, como parte 
básica para a grandiosidade das obras Hidrel~trica
Ca_ni.jáa~Eclusas. Tudo forma um conjunto de um proje
to integrado, que honra o Governo Federal e o povo bra
sileiro. Declaramos e registramos isso quando da !!?'PO
siÇão do Senhor Ministro das Minas e Energia à Comis
são, e o fizemos ao Ministro dos Transportes. É preciso 
ficar claro, não acreditamos que jamais acontecesse .. a 
desmobilização do canteiro de serviço" sem a parte bási
ca_ da Eclusa de montante estar concluída. N 6s Senado
res e Deputados do Estado do Parâ e da Região dos Va
les do Tocantins e Araguaia, estaremos atentos, prontos 
à toda colaboração na busca dos meios e recursos para 
que estes não faltam às obras fundamentais, necessárias 
das Eclusas. 

Co.ncluímos ... 

Q Sr. Gastão Müller- Antes de concluir, permite-me 
V. Ex• um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES- OuçO com muito pra
zer V, _Ex•. 

O Sr. Gastão Müller- -Quero incluir-me num trecho 
do discurso de V, Ex• para ser também de Mato Grosso 
o protesto ou- a reclamação quanto à parada que ameaça 
a construção da Eclusa. No ano passado, ou no ano re
tr:isãdo, já como elemento da Oposição, eu fiz um pro
nuncianiento apliwdindo o Governo. e os órgãos cõmpe- · 
tentes pela idéia de construir aquela- Eclusa em Tucuruf 
que dará -como disse V. Ex', no pronunciamento de 
hoje --a oportunidade de o Brasil ter a maior hidrovia 
do mundo, que vai sair do Pará, em Tucuruí, e irá até 
Balisa e Toríxor"eu, em Mato Grosso, dando então, va
zão para toda a produção dessa ârea, que é imensa. De 
modo que Mato Grosso viu e aplaudiu essa idéia genial 
dos atuais detentores do poder.~ lamentável que eu te
nha, agora, a not(cia de que há essa ameaça no ar. Faço 
também coro com V, Ex•, não como Líder do PMDB no 
momento; mas como Senador pelo Estado de Mato 
Grosso, para que não aconteça esse desastre que implica
rá num fato r de decepção para todos nós da área Ama
zônica brasileira. 

O SR. GABRIEL HERMES- Nobre Senador, este 
último aparte de V. Ex• muito me conforta. Como me 
conforta olhar daqui para o corajoso e veemente compa
nheiro de Goiás, de quem, algumas vezes, discordamos, 
mas que há pouco eu via que balançava a cab~a. o 
nobre Senador Henrique Santillo, dando o seu apoio e o 
apoío de todos os bons brasileiro. 

O Sr. Henrique Santillo --Queira V. Ex', por favor, 
incluir o apoio de Goiás a essa sua solicitação, a esse seu 
apelo veelljlente que faz da tribuna, nesta tarde. 

O SR. GABRIEL HERMES- Nobre~ Senadores de 
Goiás e de Mato Grosso, nós somo_s uma terra só, somos 
de uma terra rica, rica em âguas, das mais ricas do Mun
do em minério, sem dúvida nenhuma, hoje a região das 
mais promissoras do Mundo em ouro; somos uma região 
que Precisa aPenas do nosso patriotismo, da continuida
_de_do apofo· do Governo Federal, as obras bfisiCas como 
essas que estão caminhando, mas ql)e PreciSam de nossa 
ãtenção e fiscaHsação. · -

Agradeço o apoio de V. Ex's e concluo, Sr. Presidente, 
dízendo que c;onfio- e D-ào_tenho por que não confiar 
- nos dois _Mtnistr9s com quem falei e me deram suas 
compreensão. Confio, sobretudo, no Presidente Jo_ão Fi
gueiredo, como confiei no Presidente Geisel, quando lá, 
em Tucuruí, disse a S. Ex•, ao felicitã~lo, quando se reali~ 
zava uma das festas, na ocasião em que as águas eram, 
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pela primeira vez, desviadas para a construção de Tucu
rui: Presidente, sentimo-nos felizes. Mas, Excelência, ob
serve que, cresce uma barragem de quilômetros, setenta 
metros· de altura e por onde vão passar essas águas? Se 
não construirmos as Eclusas, sem elas, o rio será fecha
do". O Presidente com aquela sua rudeza honesta .de ho
mem descendente das Alemanhas, disse. "Como?"- Eu 
repeti e olhei, na mesma ocasião, para o Sr. Ministro 
Shigeaki Ueki e disse. "O &.....Ministro das Minas e Ener
gia acaba de dizer que não cabe a ele a construção das 
Eclusas, o Sr. Ministro dos Transportes, ãqui presente, 
Excelência, também disse que está sem recursos, mas 
nós, os representantes do povo, sabemos, e V. Ex', que 
representa a Nação, conhece, o rio não poderá ficar fe~ 
chado". O Presidente olhou para os dois Ministros, 
olhou para mim e disse: •'Diga-me Onde buscar os recur~ 
sos, que autorizo". "Todos calaram-se, todos, inclusive 
o Governador que então governava o meu Estado, o Sr. 
Alacid Nunes.'' E eu disse, tranqUila e seguramente! 
.. Presidente, autorize-nos e amanhã os Srs. Ministros di
rão o processo onde buscar os recursos". E, 48 horas de
pois, o Sr. Ministro dos Transportes, que pe!deu as 
eleições em Minas Gerais, Eliseu Resende, homem corre
to, competente e que nos ajudou no Pará, nos auxiliou 
nessa construção e lhe faço justiça, S. Ex• encaminhou o 
projeto ao Presidente Geisel, que autoriiOu o illício das 
Eclusas. E o Presidente Fjgueiredo, quando soube, ago
ra, que faltavam verbas, autorizou 32 bilhões, que redu~ 
ziram para 16 bilhões, o bastante para que a obra al
cançasse o ponto de ser irreversível, que será o bastante 
este ano. Logo, não tenho por que não confiar no Gover
no, mas tenho o dever e farei a permanente fiscalização 
da obra. 

Muito obrigado pela atenção de V. Ex's (Muito bem! 
Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.· f!EN. 
RIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 2·5-83 E 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho, com insistência, colocado à discussão a perma
nente necessidade política do fortalecimento do Con
gresso Nacional, muito mais pela reaquisição da capaci
dade de decidir a respeito das di~etr~es económicas do 
Pais. CreiO ni-esmo que, mais que tudo, a prerrogativa 
parlamentar pela qual se deve lutar constitui-se na capa
citação de o- Congresso Naciànal vir a alterar o modelo 
económico instaurado por imp_~sição do regime autori
tário. 

Durante o período que antecedeu imediatamente a 31 
de março de 1964, a condução da política económica 
chegou a caracterizar~se por uma total desarticulação en
tre os vários órgãos e instituições de atu-ação mi área. 
Diarite da instabilidade política e institucional da época, 
muitas empresas limitavam seus investimentos a curto 
prazo e operavam com capãcídilde oCiosa; tanto que, 
logo após 64, é justamente a capacidade ociosa das in-:: 
dústrias que permitirá uma rápida retomada do cresci
mento econômico._Atê 1964, porém, e particularmente 
desde 1961, o Governo não conseguira pôr em prática 
instrumentos económicos e-políticos qUe viabilizassem, 
por exemplo, uma polttica de esifinulo aos investimentos 
privados. Tampoucõ conseguira, como é sabido, impte~ 
mentar a reforma bancária que se propusera fazer, obje-
tivando dinamizar o sistema financtii'ro de crédito do 
Pais. 

De certo modo, é lícito dizer que, nessa conjuntura, 
em razão das tensões sociais e pOiífiCaS então vigentes, o 
Governo praticamente se encontrava paralisado em m~
téria de política econórilica, de modo que os problemas 
gerados pela inflação, pelo déficit público, pela queda 
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dos índices de_ produtividade da indústria etc., agudiza~ 
vam cada vez mais a crise económica e política. 

Essa paralisação do Governo e a desarticulação na 
condução da política económica se explicam, basicamen
te, pelos seguintes fatores. 

f: a COf~junção desses fatores, sobretudo no_ que diz 
respeito- à f.al~ de apoio, no Congresso Nacional, ao 
avanço das l9tas _sociais no Pais. 

l9) o modelo de desenvolvimento capitalista que con
sistia na "substituição de importações", implementado 
após a Segunda Guerra Mundial, começara a apresentar, 
desde 1961, sinais de esgotamento expr~sos através d<i 
qued3.-das- taxas de lucro na indústria, na diminuição_ dos 
investimentos produtivos e~ conseqüente queda na ge
fã.çii.õ de empregos; 

29) o avanço daS fu-tãs sociais-no Pais havia imposto 
ão setor púbÍico um aumento considerável na Despesa 
Pública, pri~cipalmente nas áreas sociais, sem um cor
respondente aumento da Receita, implicando num cres
cente déficit público e forçando o Governo a fazer signi
ficativos cortes nos seus gastos de inv~timento, já que 

-não poderia fazer esses cortes nas áreas sociais, sob pena 
de eródir mais rapidamente ainda suas bases d~_susten~ 
tação sociaf e política; 

J9) no Congres_so Nacional, a apresentação do projeto 
de reforma agrária~ havia implicado !'la desarticul!ição da 
aliança PSD --=. PTB, faz:endo com que o PSD, represen
tante da propriedade da terra, passasse daí em diante a 
acompanhar a bancada da UDN. Com isto, o Governo 
perde sua base de sustentação parlamentar e, a partir 
desse momento, todas as suas iniciativas em matéria eco
nómica são sistematicamente recusadas pelo Congreso. 

-Ê a conjunção desses três fatores que farão com que a 
crise económica transforme-se imediatamente numa criM 
se política, retirando do Governo as possibilidadeS de 
realizar o seu programa de reformas sociais e económiM 
cas_que, se implementado a te_rr.tpo, criaria todas a~ con
diÇõeSPani a superação -da crise económica e, em conse-
quência, operandO a modernização do sistema económi
co e político capaz de evitar a reação conservadora de 
1964. Nesse sentido, a reforma agrária proposta ~;?Cio 

G_o~erno objetívava a retomada do crescimento do merM 
cado interno através do incremento da produção de ali~ 
mentos mais Qaratos, do maior consumo de implementas 
agrícolas, além de frear as tendências do êxocto rural e a 
conseqiiente pressão demográfica nas cidades que torna

.-Ya incontrolável o crescimento da demanda por emprego 
e_por equipa~entos sociais. 
~ Por outro lado, a reforma financeira e bancárfã possi

_bilitaria melhor direcionamento das políticas de moeda e 
crédito, neutralização do déficit público, estímulos ao in
vestimento privado, combate a inflação, etc. 

Com a vitória: do mOVimento de 1964, o novo Gover~ 
no que se instala vai procurar criar condições política? e 
institucionais para impor ao Pais uma política económi

_(;.a voltada para a retomada do crescimento económico. 
J:)ltretanto, em face da composição de interesses sociais e 
políticos que lhe deu origem, essa política económica te
rã por diferença essencial, em relação ao Governo ante
rior, uma radical exclusão dos interesses das classes po
pulares, de que é exemplo a nova política salarial que 
passa a a_dotar índices de reajustes baseado_s na média 
dos 24 meses anteriores ao aumento, permitindo, assim, 
que as atualizações salariais se façam um nível inferior 
ao da inflação corrente. A via da centralização autori
tária que se instaura a partir de então, implicará, para o 
novo Governo, na exigência de duas ordens de medidas 
principais: de um lado, o gradativo esvaziamento do 
peso político institucional do Congress_o-Naciconal e, de 
outro1_ um crescente _fortalecimento do poder decisório 
da tecnocracia, no âmbito do Executivo, com a criação 
de vários órgãos administrativos e técnicos, num movi~ 
menta que vai ser coroado com as reformas administrati~ 
va e tributária de 1966. 
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Nesse sentido é que uma das primeiras medidas do 
novo GovernO é a Lei n9 4.595, de 31-12-64, chamada 
.. lei da reforma bancãria", e.travês da qual foram criados 
o Conselho Monetário Nacional e o Banco CentJ;"al do 
Brasil, em substituição à Superintendência da Moeda e 
do Crédito- SUMOC. 

O Conselho Monetário Nacional destinava-se a ser o 
órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, tendo 
como finalidade, de acordo com a Lei, "formular a polí
tica da moeda e do_crê.dito, objetivando o progresso eco
nómico e social do País". Entretanto, gradativamente, 
esse órgão vai assumindo poderes e atribuições cada vez 
maiores, transformando-se.- ao longo do regi_m.e autori-_ 
tário, num verdadeiro "conselho nacional de economia", 
tal é a influência de suas decisões sobre o conjunto da 
economia, de forma que suas decisões vão, cada vez 
mais, exprapolar o âmbito original da competência para 
a qual foi criado. Essa centralização de poderes no CMN 
pode ser acompanhada através das sucessivas alterações 
em_. sua composição e competência . 

De acordo com o art. J9 da Lei n9 4.595/64, a política 
do CMN objetivava: 

- adaptar o volume dos meios de pagamento às 
-reais necessidades da economia nacional e seu processo 
de desenvolvimento; 

- regUlar O valor interno e exteno da moeda, preve
nindo ou corrigindo os surtos inflacionários e as depres
sões econônüCas e equilibrando o balanço de pagamen
tos; 

- orientar as aplicações das instituições financeiras 
nacionais, públicas ou privadas, --com vistaS a propiciar 
iiialõr efiCiênC"ia -do sistema de pagamentos e de mobili· 
zação de recursos, zelaUdo pela sua solvência e liquidez.; 

- coordenar as políticas monetária, creditlcia, orça
mentária, fiscal e da dfvida plibHca, interna e externa. 

Para a consecução-desses objetivos, a Lei conferia ao 
CMN competência privativa para (art. 49), entre outras 
funções; 
~-"--·autoriZar as emissões de papel-moeda; 
- aproVaf os orçamentos -monetários preparados 

-pelo Banco Central do Brasil, por meio dos quais se esti-
marão as necessidade~ globais de moeda e crédito; 

- fixar as diretrizes e normas da política cambial; 
-- disciplinar o crédito em todas as suas modalida-

des e as operações creditfcias em todas as suas formas, 
inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garan
tias por parte das instituiÇões financeiras; 

_-- coordenar a política de moeda e do crédito com a 
de investimentos do Governo Federal; 

- limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, 
descontos, comissões e quaisquer outras formas de re
muneraçãô-de- oPerações e serviços bancários ou finan
ceiros; assegurando taxas fàvorecidas aos fmanciamen
tos destinados à conservação e fertilização do solo, reflo
restamento, combate a pragas, eletrificação rural, meca-' 
nização, irrígação e investimentos agropecuários. 

Constitu~ também parte da estrutura do Conselho 
Monetário Nacional as Comissões Consultivas Ban
cária, de Mercado de Capitais, cfe Crédito Rural e de: 
Crédito Industrial, as quais devem ser obritoriamente 
consultadas pelo CMN no trato das matérias ligadas à fiM 
nalidade de cada comissão, ressalvados os casos conside
rados sigilosos. Nestas__comissões, a Lei estabelecia apre
sença, em cada uma delas, de represetantes de insti
tuições pl1blicas (BC, BB, BASA, BNDE, BNCC, IN
CRA, IBC, IAA, SUNAB, BNB) e privadas (bancos, fi
nanceiras, comércio, indi1Stria, agricultura, companhias 
de seguros.) 

Já o Conselho Monetário_, de acordo com o art. 69 da 
Lei n9 4.595, era integrado pelos seguintes membros: 

-Ministro da Fazenda, que o preside; 
- Presidente do BancQ do Brasil; 
-Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Económico; 
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-seis membros nomeados pelo Presidente da Re
pública, após aprdvação do Senado Federal, escolhidos 
entre brasileiros de ilib~da reputação e notóri_a capacida
de em assuntos económico-financeiros, Com mandato de 
seis anos, podendo ser reconduzidos; 
-a lei permitia, também, a participação nas reuniões 

dos Ministros da Inchí_~trja e do Comércio e do Pla~eJa
mento, embora não lhes assegurasse lugar permanente 
no Conselho. 

Como se vê dessã primeira apresentação do texto ori
ginal da Lei n'i' 4.595, a composição do Conselho Mone
tário era marcada pela predominância de representantes 
da sociedade civil, os quais, embora nomeados pelo Pre
sidente da República, tinham seus no~es Submetidos à 
aprovação do S!!_IUtdo Federal, num processo semelhante 
ao ainda hoje utiliZado para as·nomeãções dos embaixa
dores. De outro lado, os representantes das instituições 
públicas eram apenas três, que, eventualmente, podiam 
alcançar cinco membros, com a presença extraordinãria 
dos Ministros da Indústria e do Comércio e do ~la,neja
mento, mesmo assim, mantida, ainda, a maioria dos 
membros nomeados com a aquiescência do Senado Fe
deral. 

Além disso, note-se que de acordo com o parãgrafo 
primeiro do art. 6\", o Conselho som_~~nt~ poderia delibe
rar por maioria de votos e com a presença mínima de seis 
membros. Isto significava que era impiescindível, em 
qualquer decisão, a presença ·de três membros do setor 
primário e, pe1o m·enos,- a: cõnc-otdância de um deles. 

Por outro lado, nas Comissões Consultivas havia uma 
grande participação de representantes da iniciativa ·pri
vada e das instituições públicas atuantes em cada área de 
especialização. No entanto. aí não se localizava o poder 
decisório, mas apenas consultivo. 

Gradativamente, como veremos, são integrados ao 
Conselho Monetário os representantes das instituições 
públicas cuja participação se limitava às Comissões Con
sultivas, o que não acontece com os representantes da 
iniciativa pi-lvada, deslocando para o interior do CMN a 
predominância do poder da tecnocracia pública. Mais 
importante, alterações posteriores retirarão da Lei n\" 
4.595 a_ exigência de submeter-se à aprovação do Senad_o 
Federal os nomes dos membros representantes da socie
dade civil. 

No noss_o entender, na forma como foi aprovada a Lei 
n' 4.595, pretendia-se fazer do Conselho Monetário N.a
cional um organismo capaz de constittti_r um conduto efi~ 
caz através do qual os segmentos representativos da ini
ciativa privada, juntamente com os representantes da 
tecnocracia pública, poderiam articular os interesses pri
vad_os ç_Qm as políticas do Governo. Constitufa-!!et assiJ!l, 
um dos principais "anéis burocráticos" a que se refere o 
nosso colega do Senado, o eminente siciológo Fernando 
Henrique Cardoso, modelo de articulação este que, gra
dativamente, será estendido a o_u_t_ras áreas de adminis~ 
tração e que, como tal, constituirlio os círculos ele inte
resses que vão pressionar e influir sobre a globalidade da 
política ·econômjc;:a. Assim ê o caso do surgimento dos 
Conselhos de política salarial, de desenvolvimento eco
nômico, de desenvolvimento industrial, de politica adua
neira, etc. 

Com esta estratégia, em que o primeirO expediente tã
tico foi a Lei n9 4.595, o novo Goverho pi"ocUfaVá iniciar 
um processo de esvaziamento da influência do Congres
so Nacional na formulação e condução da política eco
nômica. Até então, é sabido como a Câm!!ra_dos Depu
tados e o Senado _Feder~l constiJuíam uma espécie-de 
"caixa de conversão" dos interesses contraditórios -do 
empresariado e do Governo, através do que se instaura
va necessariamente um processo de negociação política 
como preliminar esseiicial, como pré-requisito, à apro~ 
vação das leis que versassem sobre matéria ecOnômica. 
Por isso mesmo, aliás, é que no período de t961 a 1964, 
após a ruptura da coligação PSD-PTB, o Governo Gou
lart, visto em minoria parlamentar, não conseguira im-
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plementar suas reformas econômicas e administrativas. 
Assim sendo, o Governo que emergiu do golpe às insti
tuições, não pretendia correr o mesmo risco e tra~_ava de 
diminuir a influência do Parlamento na condução da 
política econômica e, por extensão, nas políticas de go
verno em geral. 

Em 1969, através do Decreto n\" 65.769, de 2 de de
zembro, passam a integrar o CMN õS-Ministros do Pla
nejamento, da Indústria ~do Comércio, da Agricultura e 
do Interior, assim como o presidente do Banco Central, 
pelo que os representantesdo Governo no Conselho pas
sam para oito membros e permanecem em seis o número 
de representantes da iniciativa privada, cujo mandato 
passa a ser de quatro anos. Além disso, desparece, pela 
primeira vez, a exigência de seus nomes serem submeti
_dos à aprovação do Senado Federal. 

Em 14-9~72, pelo Decreto n9 71.097, o Presidente Mé
dici integra ao Conselho Mon~ário os presidentes do 
Banco Nacional da Habitação e da Caixa Econômica 
Federal, elevando para dez o número de representantes 
'Cio Governo. Um detalhe geralmente despercebido é o 
f:ito de que todas essas alterações à Lei n'~' 4.595, foram 
feitas através de Decretos, contrariando-se, portanto, a 
Constituição Federai e a hierarquia das leis. 

Ocorre que a Emenda Constitucional de 1969- que 
consolidou o segundo golpe de Estado perpetrado com o 
AI-5 -passara a estabelecer como competência privati
va do Presidente da República "dispor sobre a estrutu
ração, atribuições e funcionamento dos órgãos da admi
nistração" federal" (art. 81, item V). 

Em 1974, com a Lei n9 6.045, de 15 de maio, a compo
sição -do CMN é rcbduzídil, passando- a ser integrado pe
los seguintes membros: Ministros da Fazenda, Planeja~ 
menta, Indústria e do Co'mércio, presidente do Banco 
Centii:il, Banco do Brasil, BNDE e BNH, e três membros 
nomeados pelo Presidente da República, com mandato 
de cinco anos. Dai por diante, tainbétii.; ri Conselho po
deria deliberar com a presença mínima de seis membros, 
prescindindo, portanto, da presença dos representantes 
empresariaiS, jã que eram sete os representantes do Go
verno naquele colegiado. 

Um ou-tro aspeçto que merece atenção, COm relação à 
redação originaída Lei n9 4.595, é o que dispunha o art. 
14: 4'0 Banco Central d~ República d_o Brasil serã admi
nistrado por uma Difetoria de 4 (Quãtró) membros, um 
dos quais será o presidente, escolhidos pelo Conselho 
Monetário Nacional dentre seus membros mencionados 
no inciso IV do art. 69 ... ", ou seja, dentre os seis repre
sentantes da sociedade civil cujos nomes eram submeti
dos à aprovação do Senado Federal. 

iSso quer dizer que o Presidente do Banco Central, 
pela Lei n9 4.594, deveria ser forçosamente o homem, 
Cujo nome tivesse sido preViamente aprovado pelo Sena
do Federal. 

"EsSe artigO veio a ser derrogado pela Leí n'~ 6.045, de 
l5f5f14, durante o G-overno Geisel, embora tudo indi~ 
que-que não "tenha sido aplicado durante os anos anterio
res. De qualquer forma, a partir da Lei n' 6.045, a direto
ria do Banco Central passava a ser nomeada pelo Presi
dente da República (art. 59). 

Com o Decreto n\" 83.323, de 11/4/79, o CMN, sofreu 
nova modificação em sua composição- e mais uma vez 
através do Decreto Presidencial. Assim, o referido De
creto estabeleceu, tã.mbém que voltaria a fazer parte do 
CMN os Ministros da. Agricultura, na ocasião o Sr. 
(Delfin Neno) e do Interior (Mário Andreaza). Incluí
dos,-ãírida, os Presidentes_ do lnsti~uto de Resseguros do 
BraSíl (tim eX-diretor do Banco Centrai, Ernesto 
Albrecht), da Comissão de Financiamento da Produção 
(um membro da equipe _de Delfim) e o diretor da CA
CEX do Banco do Brasil. Em contrapartida, foi aumen
tado Pãra oito o número de representantes do setor pri
vado, sendo que a _esta altura eram já treie os represen
tantes no Conselho e o quorum rUínimo para deliberaÇ-ão 

Maio de 1983 

foi fiXado em dez membros, dispensando~se, portanto, 
na prática, ·a presença dos representantes do setor priva· 
do para a tomada de decisões. 

Daí porque, em fevereiro de 1981, pelo Decreto n9 
85:776, o r'ecém-nomeado Ministro do Planejamento, 
Delfim Netto, consegue arrancar do Presidente da Re
pública nova alteração do CMN. Por esse Decreto, além 
da reinclusào dos presidentes do BNB e do BASA no 
Conselho e, do aumento para nove do número de repre
sentantes do setor privado, é estabelecido no art. 2\" que o 
CMN poderá, excepcionalmente, em casos de urgência, 
a critério de seu Presidente, deliberar com a presença dos 
seguintes membros: Ministros da Fazenda, do Planeja
mento, da Agricultura, do Inteior e da Indústria e do Co
mércio, os Presidentes do Banco Central e do Banco do 
Brasil e dois representantes dos setores privados. Com 
esta medid8. é legalizada uma prática que vinha ocorren
do desde há muito tempo, pois, na verdade, somente os 
componentes da equipe do Governo e, no mãximo, dois 
representantes do setor privado eram consultados nas 
decisões. 

E é bom que se acresça aqui mais uma informação que 
a Nação conhece por denúncia de membro do próprio 
setor privado no Coselho Monetário Internacional. ~ 
que as últimas decisões do Conselho Mo_netãrio Interna~ 
cional não estão sendo nem mesmo tomadas por reu
nião, mas por consultas telefônicas e, por consultas tele
fônicas apenas para os membros que representam naque
le colegiado o Governo, ou seja, a tecnocracia pública. 

Isso não é denúncia da OposiçãO, nem estamos aqui 
dizendo pela primeira vez. Foi uma denúncia feita agora, 
há poucos dias, pelo empresário Abílio Diniz que é um 
dos representantes do setor privado do Com~elho Mone
tário Internacional. 

Ocorria mesmo que os demais membros sequer eram 
convocados às reuniões; além disso por diversas vezes, o 
Ministro da Fazenda tomava decisões ad referendum do 
Conselho Monetário, utilizando assim, no âmbito do 
Conselho, a política de fato consumado semelha1;1te a 
utilizada pelo Executivo. 

Ocorria, mesmo, que os demais membros nem sequer 
eram convocados às reJ,lniões. Além disso, por diversas 
vezes, o MiniStro da Fazenda tomava decisões. "ad refe
rendum" do Conselho Monetário, utntzando, assim, no 
âmbito do Conselho, uma política de fato consumado se
melhante a utilizada pelo Executivo em relação ao Legis-
lativo. 

Do ponto de vista da concentração de poderes de deci
são na área económica, é importante notar que inúmeros 
outros órgãos atuam em estreita colaboração com_o Mi
nistério da Fazenda e o CMN, tanto pelo fato de serem 
subordinados a estes órgãos, como porque são atual
mente dirigidos por pessoas identificadas com a aJual 
equipe do superministro do Planejamento. O Banco do 
Brasil, que é um_ importante agente de execução da polí
tica creditícia e financeira do Governo Federal, é, Por 
sua vez1 um órgão supervisionado pelo Conselho Mone
~árío. Entre outras funções, ao BB cumpre, como agente 
financeirO do Tesouro, "adquirir e financiar estoques de 
produção estocável", além d~- "financiar as ati v idades in
dustriais e rurais, difundir e orientar o crédito, suple
mentando a ação da rede bancária". 

Um outro órgão importante ê o Conselho de Política 
Aduaneira, que tem a atribuição_de alterar a~ alíquotas 
do _Imposto sobre Importações. É da competência do 
CPA "a formulação das diretrizes básicas da política ta
rifária no campo das importações, visando adaptar o 
mecanismo aduaneiro ãs necessidades do desenvplvi-
mento econômico ... " . ; . _ _ __ _ 

A CACEX, órgão do Banco do Brasil, a quem compe
te: emitir guias de exportação e importação; fiscalizar 
preços, medidas e pesos, classificaçã-O e qualidade nas 
operações de exportação e importação; financiai" a ex
portação e a produção para exportação de produtos in
dustriais; adquirir ou financiar, por conta e ordem do 
Tesouro, estoques de produtos exportáveis; adquirir ou 
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financiar, também por ordem do Tesouro, produtos de 
importação necessários ao abastecimento interno, ao 
equilíbrio dos preços e à formação dos estoques regula
dores. 

Na área da SEPLAN foi criado um poderoso órgão, a 
SEAP -Secretaria de Abastecimento e Preços, que pas
sou a controlar todo o aparato institucional de controle 
dos preços, na medida em que passou a coordenar a SU
NAB, a COBAL e o CIP. 

Na direção da centralização do poder na ârea econó
mica, foi criada também a SEST -Secretaria de Con
trole das Empresas Estatais, que passou a fazer um rigo
roso controle das determinações e politicas das empresas 
estatais. 

A Comissão de Financiamento da Produção - CFP, 
também exerce uma atuação ímpartante na medida em 
que executa a política de preços mínimos e de aquisição 
de estoques reguladores. Do mesmo modo, a COBA L e a 
SUNAB, na área do abastecimento interno, atuam em 
estreita consonância com a orientação do Conselh(), Mo~ 
netário e-doS Ministros da Fazenda e do Planejamento. 

Eu fiz esta análise breve das funções do Conselho Mo· 
netário N3cional e de tOdOS os ·órgãos do Execu-tivo que 
existem para determinar a política económica do País, 
para concluir, por aquilo que constitui a abertura de meu 
discurso, para concluir por aquilo que constitui, justa~ 
mente., o ponto iniciai de nossas pregações que é-a de 
continuarmos nossa luta para que o Congresso Nacional 
readquira poderes no sentido de vir a determinar as dire~ 
trizes econômicas do País, no sentido de __ vir a poder 
críar, em nome da soc:iedade brasileira. Nós estamos 
analisando, portanto, de que forma, como, se tomam as 
decisões econômicas neste PaíS e quem são os que tO
mam essas decisões em nome da sociedade brasileira. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANT!(l.O- Pois não. Ouço o 
aparte de V. Ex' com imenso prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senido~.--~ análise que V. 
Ex• está fazendo merece realmente uma atenção pela se
riedade com que o problema foi posto, como, aliás, sem
pre V. Ex' o faz neste Plenário. Mas pedi a palavra ape-
nas para lembrar que, hoje, a administração, evidente~ 
mente, tem que ser muito dinâmica, e a mim não me cau
sa estranheza que uma decisão do Conselho Monetário 
seja tomada com uma consulta aos seus membros, sem a 
consulta, evidentemente, a não ser no caso de uma deci
são para posterior apresentação ao Conselho ad rcferen
dwn, evidentemente. Acho que uma decisão pode muito 
bem ser tomada através de consultas, porque às vezes a 
pressa da decisão a poderia exigir. Agora, eu sou de opi
nião também, nobre Senador Santillo, prímeiro que as 
prerrogativas do Congresso _devem ser completamente 
reestudadas. Acho que na medida em que a abertura se 
processa, e como está sendo processada, deve caber ao 
Congresso uma responsabilidade_ muito maior na gestão 
da coisa pública. Eu sou dos que pensam que, uma vez as 
autoridades do_ Executivo eleitas, elas devem assumir a 
responsabilidade pelos seus a tos, isto ê, acho que elas de
vem ter a liberdade de escolha, não só dos seus auxilia~ 
res, como dos membr~s con§Ultivos doS diversos orga
nismos. Porque na medida que o Congresso S'e envolve 
na indicação de membros e de Co~selhos, ou de outros 
órgãos, o Congresso começa a se( co-respOrisáVel SObre -
as medidas executivas adotadas pelo Governo. De modo 
que, acho que deve haver um total divórciO entre a ação 
do Executivo, tal como prevista na Constituição; nas leis 
do País e a ação do Congresso. Mesmo porque um dos 
direitos mais legítimo e n,ecessário do Congresso é o di~ 
rei tO da cfitica. t só, Senador. 

SR. HENRIQUE SANTILLO- Bem. Começó-res
pondendo, nobre Senador José Lins, afirmando que é sa
lutar ouvir da sua Liderança do PDS que o Congressista 
precisa se fortalecer. Nisso estamos todos de acordo en
tão. Estão de <-l.Cordo os partidos oposicionistas e está de 
::tO:•Jrdo o PDS, na palavra do seu Líder em exercício nes
•e P]~niirJ<) 

Co.mo vir a fortalecer o Congresso Nacional? Talvez aí 
as coisas apresentem divergências. Eu estou defendendo 
aqui uma das mais importantes prerrogativas do Con

-giesso Nacional. Será a de reassu_mir em nome_ da socie
_dade brasileira, uma porção de funções que hoje se en
contram no Conselho Monetário Nacional, o Ministro 
do Planejamento e sua tecnocracia. É isto! 

O Sr. José Lins --Permite-me V. Ex• um aparte? 

o Sr. Hellrique Santillo- u~ instante, vou só con
cluir a minha resposta. A posição que eu defendo desta 
tribuna ê que as prerrogativas quanto à defesa do man
dato parlamentar são importantes e precisam ser defen
didas. Mas a meu ver, tão importantes quanto es~as, ou 
mais importantes ainda para a sociedade brasileira, ê o 
Congresso Nacional vir a reassumir o seu papel, no sen
tido de definir, em nome da sociedade, as várias politicãs 
económicas do País. Uma poÜtica económica geral é ób-: 
vio, umi filosofia de- economia. Nós não estamos aqui 
pregando a revolução. Não. Nós estamos achando que o 
capitalismo ainda vai continuar por muito tempo. Ele 
ainda têm fôlego e as reformas serão capitalistas mas ê 

- preCiso--o-Có'itgresSÓ Nacional, em nome da sociedade, 
fazê-las, estabelecendo uma política ecOnôll:lica geral 
pát'a-o Pã:íS e,-obViameilte, definindo as várias políticas 
ecortôniicas ·ruis várias áreas. 

Há poucos dias trouxe a esta tribuna uma questão im
portantíssima para o futuro do País, que é a questão da 
polítiCã naciOnal de informática, A política nacional de 
informática estabelecida pelo atual G_overno, com ela a 
Oposição concorda em muitas p~rt~s, mas o que a Opo
sição afirma ê. que é preciso dar ao Congresso Nacional, 
que, bem ou mal, é ele que representa a sociedade brasi
leira, o di.r~ito de estabelecer essa política em nome da 
sociedade brasileira. ~sabendo dos defeitos, dos desvios 
que acabaram havendo nas eleições de 1982, nós .sabe-
m-os, temOs Consciência dos equívocos, dos defeitos, dos 
desvios dessas. eleições, mas de qualquer forma represen
taram um passo importante para o País. Este Congresso 
renovado é muito mais representativo do que o Congres
so _ _anterior, essa é a verdade. Nós sabemos, temos cons
ciência disso. E. preciso que este Congresso reassuma esse 
papel, esse papel que boje está destinado integralmente 
au Conselho Monetário Nacional que, a bem da verda
de, é c.omandado pelo Superministro da Economia deste 
País, o Superministro do Planejamento, ele comanda o 
Conselho Monetário Nacional ele conseguiu amoldã-lo 

-à sua feição, aos: seus ditames, ele conseguiu manipulá-
lo, e o Conselho Monetário Nacional não é; hoje nem 
mesmo um colegiado que contêm a maioria do Govefno, 
mas que seja soberana. Pelo contrário, ele ê maniQ_ulado 
pelas decisões delfinianas, pelas decisões da Secretaria de 
Planejamento, como demonstrei no histórico qui aCabo 
de fazer do Conselho Monetário Nacional, desde a Lei 
n" 5.495, de 1964. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Um in~tantinho. 
É bom que~se diga, mesmo formalffienie, vejam bem, 
mesmo formalmente, nem os empresários brasileiros di
tam a política económica nacional ou têm participação 
nà sua_ forfnulação, não têm nenhuma participaÇão. 13. aí 
que vem o problema do telefone, que e!~ defendeu, sob o 
a"rgurriento de que é preciso ser ágil. Coilcordo. e, preciso 
agilidade, presteza, mas nem tanto, nem com tanta mani
pulação; é óbvio que a tentativa é manipular, aí o que se 
faz ê a manipulação, não é a presteza, não é a agilidade. 
Há uma diferença entre a manipulação e a presteza, a 
agilidade democrática que um Parlamento moderno pre
cisa ter. Não, o que existe é a manipulação dos resulta~ 
dos. São decisões tomadas ad referendum da maioria do 
Conselho e depois homologadas via telefone. Os 

_membros do Conselho consultados são apenas aqueles 
que rezam pela cartilha do Sr. Superministro, segundo 
denúncia, volto a dizer, do empresárío Abílio Oiniz, de 
cuja palavra n.io há motivos para se duvidar, porque ele 
é---um do.;-meiTlbros da sodedade dvil, do empresariado 
n•• Conselho M(lnf"tárin ~·acionnl 
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D_efendo aqui, primeiro, que grande parte dessas 
funções reassUmidas pelo Congresso Nacional, 
estabelecendo~se mecanismo que agilizem o processo de 
decisão, nunca pelo famigerado e espúrio dicurso de 
prazo. Nós ternos de partir do princípío de que n6s so
mos homens responsáveis, que procuramos representar 
aqui o interesse da sociedade brasileira, estamos aqui 
para trabalhar, e a sociedade estará, cada vez mais. nos 
cobrando isso. 

Em segundo lugar, não sou pela extinção do Conselho 
Monetário Nacional, mas, que dele faça parte maioria 
da sociedade civil, e que seus nomes sejam referendados 
pelo Congresso Nacional, ou pelo menos pelo Senado 
Federal. _ê só isso. Quer dizer, são posições que creio, 
talvez conflitem com o pensamento do eminente Senador 
José _Llns_ .• 

O Sr. José Lins - Ê verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - ... mas que, de 
qualquer forma, a meu ver, jã se estabelece um diálogo 
que poderá nos levar a algo de concreto. 

O Sr. José Uns - Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANT!LLO- Concorda V. Ex•? 

O Sr. José Lins- Eu concordo com V. Ex' em que o 
Congresso deve ser prestigiado, prestigiado no sentido 
de ditar ~s normas dentro das quais a Nação deve ser 
conduzida. Agora nobre Senador, eu não defendo, de 
modo nenhum, que o Congresso participe dos órgãos 
executivos o Congresso não deve, o Senado não deve, de 
modo nenhum, designar nenhum membro, aprovar iridi
cação de nenhum membro de Conselho ... 

0 SR. HENRIQUE SANTILLO __:. Ah não, aprovar 
a indicação eu concordaria plenamente. 

O Sr, José Lins - Veja V. Ex~, eu não aceitaria ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não se trata de
participar, Senador José: Llns. V. Ex." sabe. 

~O Sr. José Lins - V. Ex' me permite? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nesse caso o 
Congresso Nacional estaria participando do Supremo, 
estaria participando do Tribunal de Contas da UniãO, 
participando do Itamaraty. 

O Sr. José Lins- V. Ex• sabe que se trata, nesse caso, 
de um outro poder, nobre Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é nada disso, 
pelo c:ontrãrio. E tem mais, V. Ex' sabe que isso já foi 
uma norma. EJa só não persistiu, ela só foi revOgada, 
porque, irifelizmente, não consultou aos interesses da 
tecnologia. 

O Sr. josé Uns- Permite-me V. Ex•? (Ass~ntimento 
do orador.) Os casos do Poder Judiciário são completa~ 
mente diferentes. Quando o Senado ~prova a indicação 
de membros de tribunais, ou de embaixadas. O problema 
é completamente diferente. Mas, nas atribuições específi
cas do Poder Executivo, nessas o Senado ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não, não! Se V. 
Ex' dissesse: olha, não apresente uma emenda. não, por
que isso seria antijurídico; que o Ministro tinha de ser 
aprovadO pelo Congresso, aí sim. O nome do Mínistro, o 
nome de um presidente de autarquia, ai sim, o presidente 
até de uma companhia de econOmia mista, é óbvio. Mas, 
trata-se, aí, de membros do conselho que representam a 
sociedade brasileira... -

O sr. JoslLins- Sou mais drástico ainda. nobre Se
nador: :iCho que o Governo devia assumir sozinho a res~ 
ponsabilidade daquilo que é intrinsecamente de sua atri
_bu_ição. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Mas aí é que está 
o problema. Não é por aí que nós vamos aprimor;J.r o 
processo democrático. 



1490 Quinta-feira 5 J:)IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O Sr. Josfi Lins- Se V. E_x• me concede o aparte, gos-
taria de usâ-lo. NC\ rninha opiniãO, as atribuições ~fue-a 
Constituição e a lei dão ao Executivo deve este exercê-las 
assumindo a própria responsabilidade. Ses~ trata cte u~ 
conselho, isto é, de um órgão meramente consultivo, o 
GOverno tem o direito de pedir quem quiser, parà opi
niar. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é um órgão 
consultivo não, Ex• Conselho Monetário Nacional não é 
consultivo, é delibrrativo! 

O Sr. José Lins -_Permita-me V. Ex•: refiro-me a 
Conselho, e quando se trata de um conselho ... ;,. 

O SR. HEN_SBJ.QUE SANTILLO ~Mas não ê con· 
sultivo. 

O Sr. José Uns- Permita Ex•, se fosse um órgão con
sultivo, caberia e deveria caber ao Governo F~deral eS
colher os seus própríos' conselheiros, porque vão 
aconselhá-lo, ele ouve quem quer .. , 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Concordo plena
mente. 

O Sr. José Lins - ... _mas, se for um órgão executivo ... -

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não é executiv_o, 
é deliberativo! 

O Sr. José Lins - ... deliberativo, nós não devemos __ ter 
a menor ingerêncía lã dentro, porque na hora que nós a 
tivermos, nós estaremos _se.ndo ,CQ-~t!Jl_ponsâv:eis -com o
Governo Federal no erro _Qu nÇ> acerto, e nós vamo_s per
der a nossa capaciade de crítica. Então, as nossas po
sições são diferentes ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex•medes.cul
pe, eu respeito o seu ponto -de vista, m_~s ... 

O Sr. José Uns --:_~liás, eu acha v~ até que se o órgão 
fosse consultivo, e meramente consultivo, deveria cha
mar vários empresários. Mas um órgão deliberativo, 
acho que o Governo erra quando junta empresários para 
dar palpite no que ele deve fazer, para indiCar as deciSões 
do G_oyerfio, porque ele, Governo, é que deve assumi-las 
sozinho. Assim, a sociedade poderá critiCá-lo, e o Con
gresso também, na hora que quiser. 

O Sr. Fábio L1.1.cena- V. ExJ me permite, nobre Sena
dor? 

O Sr. José. Lins - f: a minha ppinião. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu fico satisfeito 
com V. E~' de que se trata de um assunto discutível, mas 
discordo, assim, com aquela veemência que Deus me 
concedeu. Na verdade, trata-se de um Conselho delibe: 
rativo. t o conselho que estabelece a política econômica 
do País, a política fmanceira do País, pelo menos for-mal
mente. Eu já disse que ele não vem desempanhando as 
suas funções, como a lei determina. 

O Sr. José Lins- E para que o povo delega poderes 
ao Presidente? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• mepermic 
te? O povo não delegou coisa alguma ao Presidente._Aí 
nós vamos enveredB.r por um caminho que não via vai le-
var a coisa algumaL ' 

O Sr. José Lins- E no sistema de eleiç~o dir~~1. V.. 
Ex' não quer aperfeiçoar o sistê~·;a? · - -

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Vejav<rri, trata
se de um Conselho_ deliberativo. Eu já di~_e 'aquilja~~ffii
nha análise que a tentativa_ do Ctown9 ~_!.ltori!áriçJ~i_de 
.compor um pacto da tecnocracia com o empresariado. 

O Sr. José Lins - Mas ele tem o direito de fazer isso. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Daí, inicialmente, 
pela Lei 5.495, haveria iÍtclusive maioria do setor· priva-

do, da sociedade civil, escolhida pelo Presidente da Re
pública e referendada pelo Senado Federal, na compo
sição desse conselho. Corri o passar do tempo, esse Go
verno fÕi~'se isolandÕ, isolando-se inclusive dos próprios 
empresários. Essa é a evidência do processo. O processo 
de isOhúneri.io dos pfóprlos empresários ·que, inci::i.lmen
te, fizerani- õ- pã:do, ·estabeleceram esse pacto, mas que 
romperam com ele no caminhar do processo, na evo
lução .do processo. Daí o fato desse próprio Conselho 
Monetário hoje ser apenas um órgão de fachada, ser um 
br_gão _formal. 

Ó-Sr~jos_i_ L_ins- Mas rl:aí o erro. Os próprios empre~ 
sários_ estão criticando o Gove:rno. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Na verdade ma
nipulado por aqueles que. poucos, sob a hégid~ de Del
fim Netto .. 

O Sr. José Lins- Manipulados não, é um ato de po· 
sição deles, nobre Senador. 

. O. SR" HENRIQUE SANTILLO -Sob a égide do 
Ministro Chefe do Plan~jamento, sob o comando, sob a 
batuta, eu diria, abo.soluta do Ministro do Planç'jamen
to, comarl.dam a~Potítica econOmica, mas não apenas co
mandam, definem esta política. 

O que eu prego é a necessidade que nós estamos sen
tindo, eu diria, na flor da pele, nós estamos sentindo na 
carne e na alma. O que a sociedade brasileira está sentin
do na alma é o Congresso Nacional reassumir este papel. 
Não cabe ao Conselho Monetário Nacional, nem ao 
próprio Executivo, definir a política sem a participação 
-do Congresso, isso- siB;nffica: ditadura, pois ê contra a di~ 
tadura que estamos lutando. Isto sigriffica autoritarismo, 
e é contra o autoritarismo que estamõs lutando, pois é 

"'PieêísõQUêO Corígress·õ;bem ou mal, represente os inte
resses- da sociedade brasileira; represente os interesses 
d_os empresários; represente os interesses dos trabalhado~ 
res; rePI-eserite os interesses dos agricultores; represente 
os interesses d-Os pi-Ofissiori'áis liberais, da classe média; 
represenTe os interesses da soCiedade Como um todo, eu 
sei, com muitos erros; com muitos equívocos, com mui
tos defeitos mas, ainda assim, é a instituição mais repre
sentantlva da sociedade brasileira, porque brotada das 
eleições mesmo com equívocos, com desvios das eleições 
que acabaram representando um passo de evolução polí
tica extremamente importante no ano passado. 

-0 SR~ PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a 
catnpãinha.) - Nobre senador Henrique Santillo, V. 
EX~ disp~J<?- de apenas cinco minutos para encerrar o seu 
discur~o.__ --

O Sr. Fábio Lucena - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Vou apenas ouvir 
o aparte do eminente companheiro Se_na_d_o_I: fâbjo J;..pce
na, Sr. Presidente. 

O Sr. Fábio Lucena-.: Nobre Senador Henrique San
-~illo, a_prevaleçer o ponto de vista do eminente Senador 
José Uns de que o Governo deve ser o responsável por 
tudo ... 

O Sr. José Lins --Pelos seus atas.. .. 

. O Sr. Fábio Lucencz. - ... e que no mínimo ... 

O ·sr. José Lins - ... ·atribuídos pela Constituição e 
pela lei ·ao Executivo. 

O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, "gostaria-que me 
-fosse assegurado o direito de apartear o nobre orador. 

O Sr. José Lins- Desculpe-me V. EX' 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Tem a palavra V. 
E:ic.J, Senador Fábio Lucéna. 
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O Sr. Fábio Lucena - A prevalecer este ponto de vista, 
que me parece uma heresia, a Constituição não estabele
ceria no seu art. 45, o seguinte: 

A.rt~ 45. A lei regulará o processo de fi_$cali· 
zação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atas do Poder Executivo. inclusive os 
da administração indireta. 

Ao longo de todo esse perfodo que nos separa da 
edição da Carta outorgada em 1969, até hoje, esse precei
to COnStituciOn-al não foi regulamentado. Por outro lado, 
faz parte da essência do atual regime, do atual sistema, 
prescindir de todas as formas possíveis da participação 
do Congresso Nacional, porque como jâ dizia José Ho
nório RodrigUes, no seu livro "A História Combatente", 
nós estamos vivendo no Pais o famoso generalismo pre
sidencial, em que os generais nomeiam os seus sucesSores 
-cOtii--difereri_Çã .. dil ass.?ciação imperial do primeiro e se
g~ndo reinàd.O; nas quãis os prfncipes eram preparados. 
Hoje, os príncipes sucessores são improvisados e é da es
sência do regime manter o Congresso Nacional fora da 
órbita das suas decisões. Tem toda razão V. Ex•_quando 
_defende a r~~auração dessa prerrogativa fundamental, 
que é o Congresso Nacional não mais participar, mas 
usurpar, legalmente e constitucionalmente, do Executi
vo, a competência e a capacidade de legislar sobre assun
tos fundamentais da sociedade brasileira. 

0 SR. HENRIQUE SANTILLO -Estou de acordo 
com V. Ex• na análise que faz e acrescentaria apenas o 
segui_n_te: nós reconhecemos que os tempos são outros e 
que, ainda que o Gt;werno queira, não c_onseguirã manter 
o Congresso Nacional, doravante, afastado destas deci
sões, porque é a sociedade quem determina isso, é a von~ 
tade política da sociedad~ brasileira que determina esse 
processo. 

Ela está pressionando, ela está de olho, ela está 
cobrando, e[a vai continuar cobrando do_C_ongresso Na
cional essa participação. E ele conseguirá- estou certo 
- obter como uma das mais importantes prerrogativas 
eXigidas pela sociedade brasileira ao Legislativo de reas~ 
sumir este papel de definidor da política económica, 
sobretudo do País, enfim do modelo econdmico que ai se 

-encontra. 

Todos nós sabemos que esse modelo faliu, representa 
um grande fracasso, precisa ser· alterado. Como deverá 
sei: alterado? Pela participação efetiva do CongreSso Na
clonai, em nome da sociedade brasileira. Não existe oU~ 
tra verdade .. 

Se estivéssemos fazendo uma proposta como esta em 
1971 ou 1970 -há 12 ou 13 anos atrás -estaríamos 
fazendo-a como muitos oposicionistas a fileram, das tri
bun.a:i' e dos palanques, sab~ndo que o seu efeito seria 
apenas o de conscientizar o povo da necessidade de sua 
par!i~ipação e da luta pela democracia deste Pais, pelos 
direitos humanos, pela restauração e o respeito aos direi· 
coS humanos. Agora não, agora jâ demos mais um passo: 
além de estarmos, aqui na tribuna, fazendo proposta 
~orno ~CSsa para que outros brasileirÓs participem conos
_co dessa idéia, estamos também nà certeza de qll;e a cor
relação de forças se alterou - ~;continuará sé alterandO, 
de fonna a fazer com que o Congresso Nacional, muito 
possivelmente, nos próximos meses ou nos próximos 
anos, esteja realmente desempenhando esse papel, essa 
(Unção que a sociedade dele está a exigir. 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o aparte de 
V. Ex', antes de concluir o meu pronunciamento . 

O Sr. José Lin.s - O téma que V. Ex.• levanta é da 
maior importância. ·com absoluta sinceridade, acho que 
é um tema que merece ser pensado. Mas, eu ~ão confun
do as atribuições do Congresso no seu poder legiferante 



Maio de 1983 

com algum upa de participação, ainda que fosse por in
dicações •.. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• me penni· 
te? V. Ex• está muito nessa questão de o Senado aprovar 
membro do Conselho. Acho que isso é de somenos im
portância. .. 

O Sr. José LinS- Não. Acho -que isso é: fundamental. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Estou dizendo 
isso aqui, e disse de raspão mas, na verdade, isso ê o me
nos importante. o importante é o cong-reSso Nacional 
reassumir o papel que lhe compete no quadro político 
atual. Isto, sim. 

O Sr. José Lins- Então, õ_exemplo que V. Ex• deu foi 

infeliz. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Não, não, Ex•, 
isso passa de raspão, fiz uma anãlise ... 

O Sr. José Lins- bescu]pe-me, Ex•, mas eu, realmen
te acho ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -I': que V. Ex• estâ 
insistindo muito neste ponto -e; pãra ficarmos de acordo, 
até concordaria, neste ponto, com V. Ex', desde que o 
nobre Senador concordasse comigo em que o Congresso 
Nacional precisa reassumir o papel que a sociedade estã 
exigindo. 

O Sr. José Lins- Acho que-esse ponto levantado pelo 
nobre Senador Fábio Lucena é importante. A Carta 
Constitucional diz que cabe ao Congresso um papel de 
fiscalização ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO • Ex•, não estou 
nem em cima de Carta, nem de formalidade de Dtrta. 
Não estou discutindo formalidades.. Inclusive, veja V. 
Ex• que essa Carta vale tanto que o próprio Partido de 
V. Ex• jã admite publicamente que ela precisa ser altera~ 
da. 

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• nãÕ eStâ querendo suge~ 
rir algum aperfeiçoamento, ou quer só destruir? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Não, não estou 
ficando na discussão da Carta, da Constituinte. Não es-
tou na discussão de formalidades. · 

O Sr. José Lins- Nesse caso, V. Ex• não quer discutir 
o assunto, já não digo mais nada. 

O SR. HENRIQUE SATILLO - Quero discutir o 
substantivo e não o adjetivo. 

O Sr. José Lins- Mas V. Ex• não diz o que é o subs~ 
tantivo. Fala do substantivo, mas dã o adjetivo e não 
concorda. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Sr~ Senador, V. 
Ex• ê um homem inteligente, sabe que estou aqui pro
pondo, propondo até com ênfase, que o Congresso volt~ 
a ter o papel que já teve no passado. 

O Sr. José Lins - Mas o exemplo do Conselho foi 
profundamente infeliz no sentido de explicar o seu pen
samertto. 

O SR. HENRIQUE SANTli.LO- Não, E••, por fa· 
vor, da pr6x.i.ma vez ... Vou enviar-este discurso a V. Ex•, 
até reputo este discurso importante. 

O Sr. José Lins - Eu também. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Modéstia à parte, 
vou enviá-lo para que V. Ex•, com vagar, quando tiver 
tempo- sei que seu tempo é c:scasso ~leia-o com mui-
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to vagar, porque V. Ex• não entendeu o discursQ, _devia 
estar distraído aí com os seus jornais, lendo os seus re
cortes.- -

O St. José Lins- Ac.ontece é.que V. Ex• diz uma coisa 
e quer que eu desconsidere o que V. Ex• diz. DescuJpe
me;isso não cabe, Sr. Senador. V. Ex• diz u~~-s coisas 
que-quer que a gente ouça e outra que não quer que a 
gente ouça. Não está certo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Desculpe-me 
V. Ex•, maS não vou reler o discurso; vou enviá-lo a V. 
Ex.•, para que o leia com vagar. Estou certo de que o 
PDS se interessará por ele. 

O Sr. JoséLins- Pode ser que o discurso seja diferen
te do que V, Ex• __ dis_s_e_aqui. Aceito a sugestão. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Aliás, é impor
tante que o próprio Partido de V. Ex• saiba onde as deci-

- -- sões econômicas estão sendo tomadas neste País e por 
quem. e important~ que o Partido que V. Ex• representa 
nesta_Casa ta~b~__!!!_sa_i_b_a_onde as decisões econômicas 
eStão sendo tomadas e por quem. fj muito importante is
so. 

O Sr. J;sé Lins ~v-. Ex• volta à mesma tecla, e quer 
negar que falou sobre isso, quer negar que chamou a 
atenção sobre_isso. Veja como V. Ex•, volta e meia, re
torna ao mesmo-problema. V. Ex' confunde. Eu já não 
sei mais_ o que V. Ex• pensa. 

. O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex•, infeliz· 
mente, não compreendeu. 

O Sr. J~sé Lins Talvez. V. Ex• não foi feliz na expo
sição do seu pensamento. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Eu posso não ter 
sido feliz na exposição do meu pensamento. V. Ex• atê é 
uma pessoa muito atilada, apreende as coisas no ar, rapi
damente, até antes que sejam_ditas, às vezes. Então, eu 
não devo ter sido muito feliz. Eu flz uma análise Ex•, e V. 
Ex• vã:i ler depois- eu creio que V. Ex• precisa ler isso 
muito - Q;:~. forma como as decisões econômicas, Ex•, 
foram sendo tomadas no Pais, de I 964 para câ. Mas, 
Ex•, é isso: não são os atos_dQ Exeçutivo; são as decisões 
-V. Ex• é um homem inteligente, há de compreender
são as decisões que foram usurpadas ao Congresso Na
cional. E, se V. Ex• se mantiver nessa posição, ê óbvio 
que o partido de V. Ex• nunca será partido político. Se 
continuar assim, nunca será, pois foram usurpadas do 
Congresso Nacional, foram decisões que antes eram to
madas pelo Congresso em nome da sociedade e que, a 
partir de um determinado momento, deixaram de ser to~ 
madas pelo Congresso Nacional, para serem tomadas 
por um setor do Executivo, ou _seja, o Executivo acabou 
Usurpando o poder de legislar em política econômica. 
Além dos decretos-leis, além das portarias, além do_s de-. 
cretos, ele passou a legislar de forma autoritária, de for
ma arbitrária, de cima para baixo, imp-ondo goela abaixo 
suas decisões antidemocráticas à Nação e ao partido que 
lhe dá e sempre lhe deu apoio aqui e acolá. É isto. 

Se não querem erltender isto, s~ não querem entende_-': 
que' o mOmentcihlstOriCO vivido pelo País é de se dar um 
passo rumo à reconquista dessa prerrogativa, que é mais 
importante do que qualquer outra, que adianta discutir? 

· Não se trata de executar politica econômica, não se trata 
de mandar fazer uma obra, não se trata de mandar cons
truir uma usina de Tucuruí ou utna usina de Itaipu, não 
se trata de mar:!dar construir uma usina nuclear de Angra 
dos Reis; trata-se do Congresso Nacional, através do seu 
poder de legislar e fiscalizar, estabelecer a política indus
trial do País, estabelecer a política energética do País, es
tabelecer a política de informática do País, estabelecer a 
política" educacional, esUtbelecer a política de saúde, en-

Quinta-~eira5. 14!IJ 

fim, estabelecer as várias politicas que estão ai a serem 
apenas decididas pdo Poder Executivo, usurpador dessa 
prerrogativa- maior do Congresso Nacional. 

Ora, se o PDS não entender isso, eJe jamais será Parti
do político; continuará sendo um mimero, às vezes até 
grande, de pessoas, todas elas respeitabilíssimas, mas 
apenas aglomeradas no apoio ao Governo, que não lhe 
dá confiança e, portanto, não lhe permite ser um Partido_ 
'pó lítico que lute por um programa, por uma definição, 
por interesses, pelo menos, de uma parte da sociedade 
brasilcira. Este é o problema. 

Cõnchio, dizendo: 
Assim sendo, o Con!!_elho Monetârio Nacional consti~ 

tui hoje um laboratório da polftica econômica que, por 
suas caracterís_ticas e vinculações, abrange todo o apara~ 
to administrativo do Governo. Esse laboratório é dirigi~ 
do de forma centralizada _pela equipe econômica do Mi· 
nistro do Planejamento. Nesse sentido, se retornarmos 
às colocações iniciais, de que o Conselho Monetário Na
cional foi criado com o objetivo de, em certa medida, 
constituir um campo de_ articulação de interesses do Go
verno e do empresariado- compensando, portanto, em 
parte, o esvaziamento do Congresso Nacional, enquanto 
••tocus~' da representação de interesses inclusive dos seto
res empresariais- é fcirçoso, hoje, reconhecer que isto já 
não corresponde à realidade. 

O grau de centralização da_política econômica, em 
mãos da tecnocracia, alcançou tal magnitude que até 
mesmo os representantes das grandes empresas nacio
naiS não conseguem exercer sobre _ela nenhuma influên
cia. A exclusãO política da sociedade civil, nesse ca_so, 
não s_e limita às classes trabalhadoras, embora estas últi
mcrs sejam ás-rbáís penáliz"adas. -Não-é por outra razão 
que diversos segmentos representativos da indústria e do 
comércio têm se juntado à oposição na critica à política 
econôniica -dc;=aoVe-rnO-. 

Nesse caso, convém perguntar em que se baseia a per
manência da atual política econômica, apesar de contes-
tada por amplos setores da sociedade. Na verdade, _a 

atual política econômlca. permanece, principalmente, 
porque, em primeiro lugar, corresponde à defesa intran· 
sigente dos interesses do grande capital financeiro inter
nacional, cuja representação, no Brasil, é feita pelos de
tentores dos cargos de dlreção económica no Governo, 
os quais agem segundo a orientação emanada dos orga
nismos financeiros iilternacionais. Não é coincidência, 
também, que vários dos detentores de cargos de direção 
da política econômica, no atual regime, ocupam ou ocu~ 
paraiJI cargos de direçào e assessoramento das grandes 
corporações-internacionais. Em segundo lugar, a renún
cia à atual política econômica equivalerá para o Gover
no a uma verdadeira capitulação perante a oposição, cuM 
jas críücas a essa política são uma continuidade do com
bate ao regime autoritário. Admitir, portanto, a falência 
da política económica será confessar a falência do regime 
autoritário. 

Em terceiro e último lugar, pensamos que, no que diz 
respeito à pÕlítica econômica, está instaurado, no Brasil 
de-hoje, um impasse de natureza não apenas politica mas 
também institucional. 

Do lado do Governo, o impasse é poHtico, na medida 
em que não detêm força õu legítimidade suficientes para 
reverter Q processo em curso, se não ao preço da própria 
negação ou da destruição das forças opositoras. O Go
verno só conseguirá mudar o processo negociando com 
as oposições e, assim, reconhecendo a falência do regi~ 
me, isto é, concordando em fazer avançar o proc'esso da 
abertura democrática e concordando com uma ampla re-. 
forma institucional, inclusive na direção da Constituinte. 

Do lado das oposições, o impasse é ínstituciorial, no 
sentido de ciue não existem possibilidades, dentro do 
atual quadro constitucional e legal, para modificar a 
poHtica econômica: a inicüttiva legislativa em matéria 
económica, administrativa, financeira e tributária é pri-
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vativa do Presidente _da República; o quorum para alte-
ração constitucional é de doi:s. terços. 

A superação desse impasse, ao meu Ver, só poderá se 
dar a partir da mobilização da sociedade civil e, de ceita 
forma, desde fõra -Qõ sistemã. político, Inãi"coiil a efci:liva 
participação do Congresso Nacional. 

Com esse objetivo, o fortalecimento sfgilifica, fam
bém, dar-lhe poder fiscalizador, de investígãçãO-aeanàlf
se e acompanhamento da conjuntura econômica e dos 
movimentos sociais e· politicas. 

Para isto é necessãfio qUe o Congresso Nacional e os 
parlamentares contem com estruturas de apoio técnico e 
administrativo e-fidf:nteS e-ágeíS:-E:- neCessário que asco
missões sejam aparelhadas, técniCa e administ!atiVariieri
te, que tenham poder de iniciaffvB. ni invCstígiÇão e no 
levantamento de informações diretamente às foi:tteS-e Se
rem atendidos, São pontos, enfim, que equivaleriam a 
uma verdadeira mádernização do Legislativo, 
capacitando-o-para fiscaHzar; inVestigar e avaliar as me
didas e decisões do Executivo, assim como romper o mo
nopólio da informação e do planejamento atualmente 
exercido pelo Executivo. 

Era o que eu -t:frihã. a diier, Sr. Presidente e ·srs. Sena
dores. (Muito bem!} 

SECRETARIA GERAL DA MESA 
Resenha das matérias apreciadas de I<~ a 30 de abril 

(Art. 293, i ri ciso II, do Regimento Interno) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS 
A SANÇÃO 

Projeto de Lei da Câmara n9 6, de 1983 (n<~ 75/83, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Lefil9 5.682, 
de21 de julho de 1971- Leí Orgânica dos Partidos Polí
ticos, e dã outras providências. Sessão: 13-4-83. 

Projeto d.e Lei do Senado n9 240, de 1982- DF, que 
autoriza o Governo do Distrito Federal a contrair em
préstimo destinado à melhoria das características técni
cas de estradas vicinais. Sessãá: 27-4-83. (Extraordi
nãria.) 

PROJETOS APROVADOS E ENCAMINHADOS 
A PROMULGAÇÃO 

Projeto de Resolução__n9 113, de 1981 (Co~_issão_ de 
Economia), que aUtoriz_a a Prefeit~ra_Municipal de PÕr
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
137.651.000,00 (Cento e trinta e sete milhões, seiscentos e 
cinqGerita e um mil cruzeiros) o montante de su_a dívida 
consolidada. Se.s_s_ão: 4-4-83. 

Projeto de Resolução n'~_115, de 1981 (Comissãáde Fi
nanças), que autoriza o Governo do Es_ta.do d,e SaDta--Ca
tarina a realizar operaçã_o_de empréstimo externo nova
lor de USS 50,000,000.00 (cinQllenta milhões de dólares 
americanos), destinada ao Programa de Investimentos 
do Estado. Sessão: 4-4--83. 

Projeto de Resolução n"' 127, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do ~tado de Sergi
pe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta 
milhões, novecentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros) o 
montante de sua_ dívida consolidada. Sessão: 4-4-83. 

Projeto de Resolução n9180, de 1981 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estaçlo do PjauJ a 
contratar empréstimo externo no valor de USS 
10,000,000.00 (dei milhões de dól~es norte-americanos) 
destinado ao Programa de_ Investimentos do Estado. Ses
são: 4-4-83. 

Projeto de Resolução n"' 231, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura- Municipal de Ma
chado, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
153.625.500,00 (cento e cinqüenta e três milhões, seiscen· 
tos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Sessão: 4R4-83. 

Projeto de Resolução n'~ 241, de 1981 (Comissão de Fi
nanças), ·que-autoriza a Prefeitura Munjcipal dcManaus, 
Estado do Amazonas, a realizar operação de empréstimo 
externo nO valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de 
d6lares iimerícaOos) destinada a Programas de InvestiR 
mentes naquele Município. Sessão: 4-4-83. 

PrOjeto de Resolução n<~246, de 1981 (Comissão de Fi
nãnças), Que autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a contratar operação de empréstiffio externo nova
lQr de USS 55,00Q,OOO.OO- (cinqUenta e cinco milhões de 
dólares americanos) destinada a Programas de Investi
mentos "do Estado. Sessão: 4R4-83. 

Projeto de Resolução n"' 247, de 1981 (Coniissão d~ Fi
nanças), que autoriza o GQverno de Estado da Paraíba a 
cõritratar operação de eriiprêstimo externo no valof de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares america
nos), destinada ao Programa de Investimentos do Esta
do. Sessão:-4-4-83. 

Projeto de Resolução n"' 251, de 1981, (Comíssão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ru
biataba, Estado_ de GOiá_s, ã elevar em Cr$ 2.800.500;00 
(dois milhões, oitocentos mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão; 4-4-83-. 

Projeto de Resolução n9 270, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ara
guaina, Estado de Goiás, a CO"ntrãtar operação de crédito 
no valor de Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos 
e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros). Sessão: 4-4-
83. . . . 

Projeto de Resolução n9223, de 1981 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a 
contratar empréstimo externo no valor de US$ 
10,000,000.00 (dez milhões de dólares americanos) desti
nado ao Programa de Investimentos do Estado. Sessão: 
5-4-83. 

Projeto de Resolução n<~238, de 1981 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 
realizar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 20,000,00(L00 (vinte milhões de dólares america
nos), destinada a_ Programas de Investimento daquele 
Estado. Sessão: 5-4-_83. 

ProjetO-de Resolução n9 244, de 1981 (Comissão de Fi
nanças):-que autoriza O Governo do Estado da Bahia a 
coritratar Operação de empréstimo externo no -valor de 
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares america
nos) destinada a diversos programas de desenvolvimento 
naquele Estado. Sessão: 5-4-83. 

Projeto de Resolução n9 19, de 1982 (Comissão _de FiR 
nanÇas)~- que autoriZa -o Governo do Estado do Paraná a 
contratar- operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 4Õ,OOO,OOO.OO (quarenta milhões de dólares ameri
canos) destinada ao Programa de Investimentos daquele 

- Estado. Sessão: 5.4-83. 
Projeto cÍe Resolução n'~l07, de 1982(Comissão de Fi

nanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a contratar empréstimo ex
terno no_ valor de USS 40,000,000.00 (quarenta milhões 
de dólares americanos) destinados ao PÍ'ograma de- IÕ
vestímentos Urbanos.. Sessão: 5-4-83. 

Projet~- -de Resolução n'~ 195, de 1981 (Comí~são de 
EConomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pen
dências, Estado do Rio Grande do Norte, a cOntratar 
operação de crédito no valor de-CrS 9.525.400;00 (nove 
milhões, quinhentos e vinte cincO mil e quatrocentos cru~ 
zeiróS) Sessão: 6-4-83. 

Projeto_ de Resolução n9 203, de 198f (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado_ de Per· 
narn_buc..Q ad<le_var____em_C_r$ 23.801.336,00 (vinte e_três mi
lhões, oitocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzei
roS) o -montante de sua dívida consolidada. Sessão: 6-4-::. 
83. 

Projeto de Resolução n"' 209, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Car
los Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em 
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Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, novecentos C setenta c_ 
oito mil e oito~tos cruzeiros) o montante de dua divida 
consolidada. Sessão: 6·4-83. 

Projeto de Resolução n9 219, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Am_a_
zonas a_elevar em Cr$ 151.212.00,00 (cento e cinqüenta e 
~m mÚhõe~: d~zentos e doze mil cruzeiros) o montante 
de sUa díviaa--consolidad.a:. Sessão: 6-4-83. 

Projeto de Resolução n• 271, de 1981 (Comissão de 
Economia), q~e autoriza a Prefeitura Municipal de Ita
bera:í, Estado de Goiãs, a elC::var em Cr$ 23.566.400,00 
(vjpte ,r; três __ milhões, quinhentos c sessenta e seis mil e 
q~atro~entos c~ilzeiros) o montante de sua dívida canso~_ 
lidada. _Sessã_o; 6-4-83. 
- Projeto de Resolução n'~ 272, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de lvi
nhema, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 
14.962.4QO,OO _(quatorze milhões, novecentos e sessenta e 
dois- mil e quatrOcerltos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 6-4R8.3. 

~ojeto de R_esolução n9 274, de 1981 (Comissão de 
EcoJlomia), que autoriZa a Prefeitufa Municipal de-San
to Antonio, Estado do IÜo Grande do Norte, a elevar 
em Cr$ 2.518.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta 
e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de_ sua dívi
da consolidada. Sessão: 6-4-83. 

Projeto de Resolução n9 275, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriZa a Prefeitura Municipal de Ho
rizorüina, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 
2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco 
mil e q~atrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 6-4-83. _ 

Projeto de Resolução n9 279, de 1981 (Comissão de 
Econonlía), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ita
poranga, Estado de Goiás, a contratar operações de cré
dito no valor de CrS 8.469.00,00 (oito milhões, quatro
centos e sessenta e nove mil cruzeiros). Sessão: 5-4-83. 

Projeto de Resolução n"' 50, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Brilhante, Estado de Mato G1osso do Sul, a elevar em 
Cr$ 76.958.00,00 (setenta e seis milhões, novencentos c 
cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 6·4-83. 

Projeto de Resolução n'~ 125, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municip-al de 
CamPina Grande, Estado da Paraíba, a elevar em Cr$ 
51.767.900,00 (cincíGenta e um milhões, setecentos e ses
senta e sete mil novecentos cruzeiros) o montaftkde sua 
dívida consolidada. Sessão: 6-4-83. 

Projeto d~ Resolução n"' 145, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campina Grande, Estado da Paraíba, a elevar em Cr$ 
1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e 
Offenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. S_essão~ 6-4-83. 

Projeto de Resolução n'~ 158, de 1982 (Comissão de 
Economia), autOriza a Prefeitura Municipal de Rondo· 
nópolis; Estãdo de Mato Grosso, a elevar em Crl 
73.169.900,00 (setenta e três milhões, cento e sessenta e 
nove mil e novecentos cru~iros) o montante de sua dívi· 
da consolidada. Sessão: 6-4-83. 

Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1981 (n'~ 

94/81, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
de Acordo sobre os Usos Pacíficos da Energia Nuclear, 
assinado entre os Goverrios da República Federativa do 
Brasil e da República da Colômbia, em Bogotâ, a 12 de 
março de 1981. Sessão 6-4-83. 

Projeto de Resolução n'~ 126, de 1981 (Comissão de 
EcOnomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ala
goinhas, Estado çl.a Bahia, a contratar operação de crédi· 
to ~o valor de Cr$ 362.967.320,00 (trezentos e sessenta e 
dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e 
vinte cruzeiros). Sessão: 8-4-83. 

Projeto de Resolução n"' 245, de 1981 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado do R,io 
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Grande do Sul a realizar operação de empréstimo exter~ 
no no valor de USS 110,000,000.00 (cento e dez :riiilhões 
de dólares americanos) d?_stinada ao Programa de Obras 
Viárias e-Ligações Trancais daquele Estado. Sessão: 8-4-
83. 

Projeto de Resolução n'i' 109, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a elevar em CrS 1.046.450.500,00 (um bilhão, 
quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinqUenta mil e 
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. Sessão~ 84-83. 

Projeto de Resolução n9 10, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura _Municipal de Ca
xias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a el~ar em 
Cr$ 945.617.624.10 (novecentos e quarenta e cinco mi
lhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e qua
tro cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: I 1-4-83. 

Projeto de Resolução fl9 22, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Grande do Piauí, Estado do Piauí, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 3.619.000;00 (três milhões, 
seiscentos e dezenove mil cruzeiros). sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução n9 24, de 1982 {Comissão de
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de CrS 9.691.100,00 (nove milhões, 
seiscentos e noventa e um mil e cem cruzeiros). Sessão: 
11-4-83. 

Projeto de Resolução n9 26, de 1982 (COmissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Munidpal de BLlri
ti Alegre, Estado de Goiás, a contratar operação de crê
dito no valor de Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscen
tos e noventa e dois mil cruzeiros). Sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução fi9 31, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Goiatuba, Estado de Goiás, a elevar em Cr$ 
13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentoS e oÚenta e 
sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
cQnsolidada. Sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução n9 36, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a elevar em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito mi
lhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. Sessão: 114-83. 

Projeto de Resolução n9 51, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a ·Prefeitura Municipal de 
Amarante do Maranhão, Estado do Maranhão, a con
tratar operação de crédito no valor de Cr$ 17.438.000,00 
(dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil cru
zeiros). Sessão: 11~4-83. 

Projeto de Resolução n9 76, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Sal
vador, Estado da Bahia, a elevar em Cr$ 782.884.600,00 
(setecentos e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta 
e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 11-4.-83. 

Projeto de Resolução n9 78, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Araçatuba, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três mBhões, 
seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão; 11-4-'83. 

Projeto de Resolução n9 82, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte a elevar em CR$ 64.104.000,00 (sessen
ta e quatro mílhões, cento e quatro mil cruzeiros) o mon
tante de_ sua dívida consolidada. Sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução n<1 84, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo de Estado da Bahia 
a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08-(Um bilhão, duzentos e 
quarenta e um milhões, cinqUenta e cinco mil, duzentos e 
sessenta e dois cruzeiros e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução n9_ 108,_de .1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per~ 
nambu_co a elevar em CRI 1.534.085.100,00 (um bilhão, 
quinhen"tos e trinta~ quatro milhões, oitenta e cinco mil 

--e cem CtUzdfos) 0 rilontante de sua dívida Consolidada. 
Sessão: 11-4-83. 

Projeto d~ Resolução n9 t II, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Al
vo~ada, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e três milhões, qua
trocentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois cruzei
ros e trinta e nove centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 11-4-83. 
~ Projeto de Resolução n9 137, de 1982 (Comissão de 
EconÕmia), que autoriza o Governo do Estado da Bahia 
~ devar em Cr$ 1.702.223.000,0(,-(um bilhão, setecentos 
e dois milhões, duzentos e vinte e três mil cruzeiros) o 
montante de sua d_ívida consolidada. Sessão: 11-4-83. 

Projeto de Resolução nq 142, de 1982 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul a contratar operação de empréstimo ex
terno no valor de DM 10.900.000,00 (dez ritilhões e nove
centos mil marcos alemães}, destinado a financiar o pro
jeto de Proteção Contra as Cheias do Vale do Rio dos Si
nos, naquele Estado. Sessão: ll-4~83. 

Projeto de Decreto Legislativo n"'-2,-·cfe 1983 (n9 13/83, 
na Câmara -dos DePutados), que autoriza o Senhor Pre
sidente da República a ausentar-se do Pais na segunda 
q-uinzena de abril de 1983. Sessão: 12-3-83. 

Projeto de Resolução n9 li, de 1983 (Comissão_ de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Mato 
Grosso a elevai- em CrS 717.785,762,5_8 (setecentos e de
z.essete milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecen
tos e sessenta e dois cruzeiros e cinqUenta e oito centa
vos} omõntante de sua dívida consolidada. Sessão: 13-4-
83c 

Projeto de Res~ll!_ção n9 276, de 1981 (Comissão de 
EconoffiÍa), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
L879.226.000,00 (um bilhão, oitocentos e setenta e nove 
milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante 

--de sua dívida consolidada. Sessão: 14-4~83_. __ 

Projeto de Resolução n"' 71, de I982 (Comissão de 
Economiã), que autoriza a Prefeitura Municipal de Por
to Feliz, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
30.00Q.OOO,OO (trinta milhões de cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 14-4-83. 

Projeto de Resolução n9 120, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal da Ci
dade do Recife, Estado de Pernambuco, a elevar em CrS 
95.072.500,00 (noventa -e cinco milhões, setenta e dois 
mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida 

·cOnsolidada. Sessão: 14-4-83. 
Projeto de Resolução n9 136, de 1982 (Comissão de 

Economia), que autoriza o Governo do Esta_do da Bahia 
a elevar em CrS 602.516.000,00 (seiscentos e dois_ mi
lhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 14-4-83. 

Projeto de Resolução n9 3, de 1983 (Comissão de 
ConStituição e Justiça), que suspende a execução do art. 
212 do Código Tributário do Município de Flórida Pau~ 
list.a, &útdo de São Paulo - Lei n9 950, de 20 de de
zembro de 1977. Sessão: 14-3-83. 

Projeto de Resolução n9 4, de I983 __ (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução da letra 
.. e" do inciso I art. 54 da Constituição do Estado de São 
Paulo, no tocante às expressões ••inconstitucionalidade 
e". Sessão: 14-3-83. 

Projeto de Resolução nq 6, de 1983 (Comissão de Eco
nomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, Estado de Rondônia, a contratar operação de 
crédito no valor de CrS 1.024.242A65,90 (um bilhão, vin
te e_quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil e no
venta centavos). Sessão: "!4-4~83. 

Projeto de Resolução n9 7, de 1983 (Comissão de Eco~ 
oomia}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paullnia, 
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 388.960.840,88 
(trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta 
mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 14-
4-83. 

Projeto de Resolução n~> 9, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução de§ 19, 
I e 3, da Cláusula Primeira, do Convênio ICM n9 44, de 
7 de dezembro de 1976, e do art. 2t;J, § J9, I e 3, da Porta
ria n9 313, de 29 de dezembro de 1976, do Diretor daRe
ceita Estadual de Minas Gerais. Sessão: 14-4-83. 

Projeto de Res_olução n9 160, de 1982 (Comissão Dirc
tora), que altera a_ lotação de Gabinetes do Senado Fede
ral, e dá outras providências. Sessão: J4-4..S3. 

Projeto de Resolução n9 27; d_e 1982 (Comissão de 
Eco.nbmia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu, 
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 12.458.000,00 {doze milhões, 
quatTocentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros). Sessão: 
14-3-83. 

Projeto de Resolução n9 42, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Dou
rados, Estaâo de Mato Grosso do Sul, !:!- elevar em CrS 
180.975.100,00 (Cento e oitenta milhÕes, novecentos e se
tenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão 14-4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 150, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Sal~ 
vador, Estado da Bahia, a elevar em CrS 48.365.100,00 
(quarenta e oito milllões, trezentos e sessenta e cinco mil 
e cem cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 14·4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~> 8, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução do art. 
223 do Código Tributário do Município de Paraguaçu 
Paulista, Estado de São Paulo- Lei n9 1.131, de 13 de 
dezembro de 1977. Sessão: 14-4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução nt;J 32, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olho 
D'Água dos Borges, Estado do Rio Grande do N arte. a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
4.397.200,00 ( quatr9 milhões. trezentos e noventa e sete 
míl e dllzCntoS crui;iros). Sessão: 15-4-83. 

Projeto de Resoi ução n9 34, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
tana _do Matos, Estado do Rio Grande do Norte, a con• 
tratar operação de crédito nç> valor de CrS 10.077.000,00 
(dez milhões C setenta e sete mil cruzeiros). Sessão: 154--
83. 

Projeto de Res_olução n9 41, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza. a Prefeitura Municipal de Ex
tremoz, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em 
CrS 8.153.200,00 (oito milhões, cento e cinqUenta e três 
mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada. Sessão; 15-4-83. 

Projeto de Resolução ft9 44, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Pfefeitura Municipal de Tere
nos, Estado de Mato Grosso do S.ul, a elevar em CrS 
13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil ~uzeiros) o 
montante de sua dívida cÕnsolidada. Sessão; 15-4-83. 

Projeto de Resolução nq 54, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ba
taiporã, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar ope
ração de crêdito !JO Valor de Cr$ 5.221.500,00 (cinco mi
lhões, duzentos e vinte e um mil e quinhentos cruzeiros) . 
Sessão: 15-4-8;3. 

Projeto de Resolução n"' 93, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Gu
rupi, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 14.422.000,00 (quatorze milhões, qua
trQcentos e vinte e doiS i:nifcruzeirosj. Sessão: 15-4-83. 

Projeto de_ Resolução n~ 94, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a ·Prefeitura Municipal de Pe-
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dro Avelino, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar 
em Cr$ 11.620:000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
Sessão: 15-4-&3. 

Projeto de Resolução n' 96, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rial
ma, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzen
tos e sessenta e cinco mil cruzeiros). SesSão~_lS-4-83. 

Projeto de Resolução n' 105, de 1982 (Comissiio de 
Economia), que autoriZa a Prefeitura: Municipal de Cu
mari, Estado de Goiâs, a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e 
cinqUenta e sete mil e novecentos cruzeiros). Sessão: 18-
4-83. 

Projeto de Resolução n9 151, de 1982 (ComisSão--de 
Economia), que auto-riza a Piefeitufa Munidpãfde-Bela
Vista de Goiãs; Estado de Goiàs, a elevar em Crs 
.43.095.116,56 (qUarenta e três milhões, noventa e cinco 
mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Sessão;J8~4-
83. 

Projeto de Resolução n~' 152, de 1982 (Coniissão _de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Leo
poldo Bulhões, Estado de Goiâs, a __ contratar _operação 
de crédito no valor de Cr$ 32.~53.558,~7 (trinta e _Si_ois 
milhões, novecentos e cinqUenta e três mil, quinhentos e 
cinqUenta e oito cruzeiros e quarenta e -sete centavos). 
Sessão: 18-4-83. _ 

Projeto de Resolução ·n., 157, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municjpal de São 
Miguel do Araguaia, Estado de Goiás, a elevar em CrS 
33J:50.000,00 (triittã e três milhões, cento e cinqUenta 
mil cruzeiros) o monfante de sua dívida consolidada, 
Sessão: 18-4-8_3,_ 

Projeto de Resolução n~' 148, de 1981 (Comissão -de 
Economia), que autoriza a "Prefeitura Municipa1 de Aca
raú, Estado do Cearã, a elevar em Cr$ 10.531.400,00 (dez 
milhões, quinhentos e trinta e um mil e quatrocentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada_,_ SçSsão: 
19-4-83. 

Projeto de Resolução n9 158, de 1981 (Comissão de 
.Economia), que autoriza o Governo do Estado do Ceará 
a elevar em Cr$ 14.43:5,200;00 (qUatorze milhões, qua
trocentos e trinta e cinco mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão:_ 19-4-83. 

Projeto de Resolução n9 166, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Umari, Estado do Ceará, a contratar operação de c_rédi
t.o no valor de Cr$ 12.277.000,00 (doze milbões, duzentos 
e setenta e sete mil cruzeiros). Sessão: 19-4-83. 

Projeto de Re~olução n~' 68, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Santa 
Catarina a elevar J!:ID Cr$ 451.355.900,00 (quatro_centos e 
cinqUenta e um milhões, trezentos e cinqUenta e cinco 
mil e novecentos cruzeiros) O montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 19-4-83. 

Projeto de Resolução n9 110, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Per
nambuco a elevar _em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove 
milhões, novecentos e trinta mii cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 19-4-83. 

Projeto de Resolução n9 143, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Apa
recida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, a 
elevar em Cr$ 4.703.100,00 (quatrO milhõ.es, setecentos e 
três mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada. Sessão: 19-4-83 ... 

Projeto de Resolução n~' 148t 9,e 198_2 (~~ssão de 
Economia), que_ autoríza a Prefeitura Municip3.1 de 
Sombrio, Estado de Santa Catarina, a <?levar em Cr$ 
4.281.025,24 (quatro milhões, duzentos e oitenta e um 
mil, vinte e cinco cruzeiros e vinte e quatro cer1~av?s) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 19-4-83. 
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Projeto de Resolução n9 149, de 1982_ (C<Jmissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aloândia, Estado de Goiás, a _elevar em Cr$ 
13.1~8.492,00 (treze milhões, cento e vinte e oito míC 
quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 19~4-83. 

Projeto de Resolução n9 139, de 1981 (Corriíssão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Ci'S 
615.170.500,00 (seisCentos e quinze milhões, _cento e se
tenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão: 22A-83. 

Projeto de Re!iolução n9 13, de 1982 (Comissão de 
Economia); que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
493.771.000,00 (quatrocentos e noventa e três _milhões, 
setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o mo-ntante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 22-4-83. 

Projeto de Resolução n9 62, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Munici_pal de Ca
xambu, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 123.939.000,00 (cento e vinte e 
três milhões, novecentos e trinta e nove mil cruzeiros). 
Sessão: 22-4~83. 

Projeto de Resolução n9 131, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jlhe

'us, Estado da Bahia, a elevar em CrS 218.094.000,00 (du
zentos e dezoito milhões e noventa e quatro mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 22-4-
83. 

Projeto de REsolução n~' 10, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução da Lei 
n9 38, de 6 de dezembro de 1977, do Municipio de Nova 
Granada, do Estado de Sãó Paulo, Sessão: 22~4-83. 

Projeto de Resolução n9 12, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mi
rassol D'Oeste, Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$ 
102.000.000,00 (cento e dois milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 22-4..S3 

Projeto de_~Resolução n9 13, de 19-83 _(Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de_ Cân~ 
dido Mota, Estado de São Paulo. a elevar em Cr$ 
114.178.153,00 (cento e quatorze milhões, cento e setenta 
e oito mil, cento e cinqUenta e três cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 22-4-83. 

Projeto de Resolução n9 25, de 1980 (Comissão deLe
gislação Social), que autoriza a alienação de terras de 
propriedade da Superintendência da Zon_a Franca de 
Manaus-SUFRAMA, à Empresa Agropecuária Porto 
Alegre S.A. Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução n9 28, de 1981 (Comissão deLe~ 
gislação Social), que autoriza o Poder Executivo a a1ie
nar lotes do Distrito Agropecuãrio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, à Empresa 
Agropecuãria Esteio S.A., para a implantação de proje~ 
~tos agropecuàrios em ãrea de lS.OOOhll (quinze mil hecta
res). Sessão 27-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 15, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto 
Araguaia, Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS 
56.508.859,95 (cinqüenta e seis miJhões, quinhentos e 
oito mil, oitocentos e cinqUenta e nove cruzeiros e no
venta e cínc-o centavos) o montante de sua_ djvida conso
lidada. Sessão: 27-4-83. --

Projeto de Resolução n9 18, de 1983 (Co_mi_s_&ão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
ringá, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 
734.671.283,321 (setecentos e trinta e quatro milhões, 
seiscentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e três 
cruziiios e trinta e uin centavos) o inqntaiite áe sua dívi
da consolidada. Sessão: 27-4-83. 

Pr~jeto de Resolução nq- 10:2, '(ie 1981 (ComiSSão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Join
ville; Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$ 
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526.716.000,00 (qUinhentos e vinte sei$ milhões, setecen
tos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dfvida 
consolidada. Sessão: 27-4-83. (Ex.traordinãria.) 

Projeto de Resoiução n9 107, de 1981 (Comissão de 
Economia), ·que autoriza a Prefeitura Municipal de Nite
rói, Estado do Rio de Janeiro, a elevar em Cr$ 
:59.811.900,00 (cinqüenta e nove milhões, oitocentos e 
onze mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. Sessão: 27-4-83. (Extraordinària.) 

Projeto de Resolução n9 120, de 1981 (Comissão de 
EcQnomia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ben
to Gonçalves, Botado do Rio Grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 17.39"0.000,00 (dezessete milhões, trezentos e noven
ta-mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 27-4-83. (Extraordinãria.) 

Projeto de Resolução nl' 207, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ben
to Gó"nçalves, Estado do Rio grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 249.979.216,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, 
novecentos e setenta e nove mil, duzentos e dezesseis cru~ 
zeiros) o mont_ante de sua dívida consolidada. Sessão 27-
4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n9 79, de 1982 (Comissão de Fi
nanças), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Cla
ro, Estado de São Paulo_, a contratar operação de em
prêsfimo externo no valor de Ui$ 10,000,000.00 (dez mi
lhões de dólares norte-americanos) destinados à implan
tãçtio de obras prioritárias naquele Município. Sessão: 
27-4-83. (Ex.traordinâria.) 

Projeto de Resolução n~' 99, de 1982 (Comissão- de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Can~ 
delária, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 
11.646.800,00 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis 
mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dfvida con
solidada. SeSsão: 27-4-83: (Extraordiná.rla.) 

Projeto de Resolução n9 101, de 1982 (ComiSsão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pas
so Fundo, Estado do }tio Grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 627.324,000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões, tre
zentos e vínte quatro mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consOlidada. Sessão: 27-4-83. (Extraordinâria.) 

Projeto de Resolução n~' 119, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Paulinía, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e 
oitenta e-qúatró mil cruzeiros) o montante de sua dfvida 
consolidada. Sessão: 27-4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 14, de 1983 (Comissão de 
Econo-mia), que autoriza o Governo do EStado do Piau[ 
a elevar em Cr$ 63.634.169,00 (sessenta e três milhões, 
'seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, Sessão: 
27-4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 85, de 1981 (Comissão de 
Economia), -que autoriza a Prefeitura Municipal de Cu
batão, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
679.404.096,72 (seiscentos e setenta e nove milhões, qua
troCentos e quatro mil, noventa e seis cruzeiros e setenta 
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão: 29-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 101, de 1981 (CQmisS:ão __ de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ma
Celô:-Estãdo de Afagoas, a elevar em Cr$ 130.213.939,45 
(cento e trinta milhões, duzentos e treze mil, novecentos 
e trinta e nove cruzeiros e quarenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 22·4-83. 

Projeto de Resolução n"' 60. de 1982 (Comissão de 
Economia) que autoriza a Prefeitura Municipal de Can
delária, Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 
56.965.900,00 (cinqUenta e seis milhões, novecentos_ e 
sessenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 29-4-83. 

Projeto de Resolução n9 16, de 1983 (Comissão de 
Constituição e Justiça), que suspende a execução da Lei 
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nv 239, de 26 de setembro de 1978, c;io Município de 
Queiroz, no Estado de São Paulo. Sessão: 294-83. 
Projeto de Resolução n~" 17, de 1983 (Comissão de Cons
tituição e Justiça}, que suspende a execução do art. 5' da 
Lei n~> 253, de dezembro de 1977, do Municip~o de Popu
lina, no Estado de São Paulo. Sessão: 29-4-83. 

Projeto de Resolução n9 19, de 1983 (Comiss~o _dCc 
Economia), que autó:dz:a ___ a -Prefeitura Mu~icipal de 
ltaueira, Estado do Piauí, a contratar operação de crêdí
to no valor de CrS 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos 
e dezenove mil cruzeiros).Sessão: 29-4-83. 

Projeto de Resolução n"' 20,_ de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
503.460.0!2,06 (quinhentÕS ê três milhões, quatrocentos 
e sessenta mil, doze cruzeiros e seis centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. Sessão: 29~4-83. 

Projeto de Resolução n9 21, de 1983 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, a elevar em_ Cr$ 
495.756.000,0Q (quatrocentos e noventa e cinco milhões, 
setecentos e cinqüenta e seis mil cruzeiros) o montante de 

sua dívida consolidada. Sessão: 29-4-83. 

PROJETO APROVADO E ENCAMINHADO-· 
À CÂMARA DOS Dlõl'U'tAbOS 

Substitutivo do Senado ao Pro}eto d~t Lei da Câmara 
n~' 86, de 1981 (nl' 609/79, na Casa de origem), que dá 
nova redação ao ''caput" do arL 899 .da Consolidação 
das Leis do Trabalho, e determina outras providências. 
Sessão: 6A-83. 

PROJETOS APROVADOS EM TURNO ÚNICO E 

ENCAMINHADOS A COMISSÃO DE.REDAÇÀÓ 

Projeto de Resolução n~' 110, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
José dos Carnpos (SP) a elevar em Cr$ 1.097.338.207,68 
(um bilh~o. noventa e sete.milhõis, trezentos e trinta e 
oito mil, duzentos e sete cruzeiros e sessenta e oito-centa
vos) o montante de sua divída consolidada. Sessão: 27-4-
83. 

Projeto de Resolução n~' 153, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Vati
nhos (SP) a elevar em CrS 36.495.800,00 (trinta e seis mi
lhões, quatrocentos e noventa e cinco mil e oitOc~tos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
27-4-83. 

Projeto de Resolução nl' 211, de 1981 (Comissão- de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal deVo
torantim (SP) a efevar em Cr$ 57 .9.64. 717,30 (cinqüenta e 
sete milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, setecen
tos e dezessete cruzeiros e trinta centavos) o montante de 
sua dívida consotidada. Sessão; 27-4.~83. 

Projeto de Resolução n~t 133, de 1981 (Comissão de 
Economia}, que autoriza a Prefeitura Municipal de_ Ta
quaritinga (SP) a elevar em Cr$ 12.000.0.00,00 (doze m-i
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 230, de !981 (Comissão de 
Econom"ia), que autoriza a Prefeitura Municipal de LuZ 
(MG) a elevar em CrJ 92. i75.300,00 (noventa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução nl' 268, de 1981 (ComiSSão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Salto 
(SP) a elevar em Cr$ 54.989.380,82 (cinqüenta e quatro 
milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oi
tenta cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de 
sua divida consolidada, Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução n~t 5, de 1982 (Comissão de Eco, 
nomia), que autoriza o Governo do ESúicfo de Alagoas a 
elevar em Cr$ 551.515.500,00:(quínhentos e cinQ.-aenta e 
üm--rnilhóes, quinhentos e quinze mil e quinhentos cru-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
27-4-83. 

·p;Ojeto de Resolução nl' 83. de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado da Paraí
ba a elevar em Cr$ 749.781,000,00 (setecentos e quarenta 
e nove milhões, se.tecentos e oitenta e um mil cruzeiros) o 
montante de sua _dívida consolidada. Sessão: 27-4~83. 

ProJeto de Resolução n~' 138, de 1982 (Comissão de 
Ecooomia), que autoriza o Governo do Estado de Ala
goas a elevar em Cr$ 1.172.118.000,00 (uin bJlhão, cento 
e setenta e dois milhões, cento e dezoito mil cruzeiros) o 
montanTe-de sua dívida consolidada. Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 140, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 493.000.000,00 (quatrocentos e 
noventa e três milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Sessão: 27-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 118, de- 19.81 (Comissão de 
Economia), que autorjza a Prefeitura Municipal de 
Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 37, !22.399,51 (trinta e sete 
milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e 
nove c~uzelros e cinqüenta e wn centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. Sessão: 28~4_-83. 

Projeto de Resolução n~' 81, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de San
ii:l André (SP) a elevar em Cri l. 791.500.000,00 (um bi~ 
lhào, setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
28-4-83. 
· VrO]eto de Resolução nl' 140, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo (SP) a elevar em Cr$ 886.200.000,00 
(oitocentoS e oitentã. e seis milhões e duzentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-4-
83. 

Projeto de Resolução n~' 143, _de 1981 (Comissão de 
"· EconOrriia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 

Mauá (SP) a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarenta e 
sete milhões, seiscentos e oitenta e seis ihil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-4-85. 

Projeto de Resolução n~' 153, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pau
l~ de Faria (SP) a elevar em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e 
seis milhões, cent9 e seieilta e cinco mil, setecentos e vin
!e e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da: -ses-são; 28-4-83. 

_ -Pro}eúlde .ReSolução _nl' 156, de 1981 (Cornissà9 de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
-Osãsco (SP) a "elevar em CrJ. 528.418.166,50 (quinhentos 
e vinte e oito milhões~ quatrocentos e dezoito mil, cento e 
sessenta e seis cruzeiros e cinqi.lenta Centavos) o montan
te de sua. dívida consolidada. Sessão: 28-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 157, de 1981 (Comissão de 
-EcorlOmia), que autoriza o- GoVerno -do Estado de Ala

goa~ a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos ç setenta 
e-Sete milhões, seiScentos e oiterita e três mil e novecentos 

., ·crúiéJréiS) cioí:hcin!an"ie de su:i dívida conSolidada. ·sessão: 
28-4-83. 

~Projeto de Resolução n~' 169, de 1981. (Comissã9 de. 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municípal de Mogi 
das Cruzes (SP) a elevar em CrS 74.306.000,00 (setenta e 
qUatro milhões, tr~ri!Os e seis mi1 cruzeiros) o montan
te de sua divida consolidada. Sessão: 28-4-83. 

-PrÓ)~-t~ de Resol~âO ~~~- 175, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Francã (SP) a elevar em Cr$ 295.400.000,00 (duzentos e 

~noventa e cinco milhões e quatrocentos mil cruzeiros) o 
tnoolante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-4-83. 

Projeto de Resolução nl' 254, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autori:Za a Prefeitura M_unicipal de Pa
lestina (SP) a eleVar ertt Cr$ 7.409.D8,40 (sete milhões, 
quatrocentos e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e 
qua"renti centavos) o- montante de sua dívida consolida
da. Sessão: 28-4-83. 

Projeto de Resolção n~' 4, de 1982 (ComiSsão de EcO
noffii~), 9ue_ autoriz~_o GoVern()_ q:o _Estªdo de Al_agoas a 
eieVa.r em Cr$ 155.363.000,00 (cento e cinqUenta e cinco 
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milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-4-83. 

Projeto de Resolução n~' 6, de 1982 (ComissãO de Eco· 
nomia), que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, tre
zentos e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
c_onsotidada. Sessào: 28~4-83. 

Projeto de Resolução n~' 141, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza o Governo do Estado de Ala
goas a elevar em Cr$ 282.536.930,00 (duzentos e oitenta 
e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos 
e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
Sessão; 28~4-83. 

Projeto de Resolução. n~' 131, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Joai
ma (MG) a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (de:z:enove mi
lhões, cento e trinta e dois mil quatrocentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28-4~83. 
(Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 128, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeit1,1ra Municipal de Pa
trocínio (MG) a elevar em CrS 69.673.800,00 (sess-enta e 
nove milhões, seiscentos e setenta e tiês mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
28-4-83. (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 132, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autori:z:a a Prefeitura Municipal de Mu
riaé (MG) a elevar em Cr$ 3!7.567.250,00 (trezentos e 
dezessete miJhões, quinhentos e sessenta e sete mil, du~ 
zentos e cinqUenta cru~iros) o montante de sua dívida 
consolidada. Sessão: 28-4-83. (Extraordinária.) 

F_rojero de Resolução n~' 136, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Co_~ 
romandel (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta 
e noVe milhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Ses-
são: 28-4-83~ (Extraordinária.) 

Projeto de Resolução n~' 138, de 1981 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Piracicaba (MG) a elevar em Cri 23.224.600,00 (vinte e 
três milhões, duzentos e vinte e quatro mil seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 
28-4-83. (Extraordinária.) 

Prejeto de Resolução n~' 74, de 1982 (Comissão de 
Economia), que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horb:Õnte (MO) a elevar em Cr.$589.700.000,00 (qui
nhentos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 28~4-
83. (Extraordinária.) 

MENSAGEM APROVADA RELATIVA A 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

Mensagem N~' 68, de 1983 (n~' 118/83, na origem) pela 
qual o Senhor Presidente da Repóblica submete à delibe
ração- do Senado --.a- escõlha do Senhor General-de
E.xército Alacyr Frederico Werner, para exercer a funç~o 
de Embaixador do Brasil junto à Repóblica do Iraque. 
Sessão: 13/4/83. (Extraordinária.) 

PROJETOS REJEITADOS NOS TERMOS DO 
ART. 278 DO REGIMENTO INTERNO E 

ENCAMINHADOS AO ARQUIVO 

Projeto de Lei do Senado N9 59, de 1982- Comple
mentar, que introduz alteração na Lei Complementar nl' 
11, de 25 de maio de 1971., que institui o PRORURAL. 

·sessão: 5/4/83. 
Projeto de Lei da Câmara N~> 39, de 1981 (n~' 369/79, 

na Casa de origem), que altera dispositivo de aposenta
doria da Lei Orgânica da Pfevidência SociaL Sessão: 
20/4(83. 

Projeto de Lei da Càmara N~' 12, de 1981 (n~' 38/79, na 
Casa deorlgem), que altera a redação da Lei n~> 6.179, de 
li de dezembro de 1974, que institui-amparo providen
ciârio para maiores de setenta anos de idade e para in~ 
válidos, e dã outras providências. Sessão: 2.7 /4j83. 
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PROJETOS REJEITADOS E ENCAMlNHADOS 
AO ARQUIVO 

Projeto de Lei da-Câmara N9 91, de 1981 (n'~760j79, 
na Casa de origem), que introduz alteração no Plano_Ro
doviário Nacional, aprovado pela Lei n"' 5.917, de lO de 
setembro de 1973, no que- se refere ao traçado da -BR-
359. Sessão: 5/4/83. 

Projeto de Decreto Legislativo N~' 14, de 1981, de a_u
toria do Senador Hugo Ramos, alterando o Decreto Le
gislativo n'>' 96, de 1975, que dispõe sobre o pecúlio parla
mentar. Sessão: 6/4/83. 

PROJETO RETIRADO PELO AUTOR E 
ENCAMINHADO AO ARQUIVO 

Projeto de Lei do Senado N_~13. de 1983, de autoria do 
Senador ÁlvarO- Diiis, que dispõ-e sobre o seguro
desemprego. Sessão: 20/4/83. 

REQUERIMENTO DE URGENCIA (ART. 371,."C'" 
DO REGIMENTO INTERNO) REJEITADO 

Requerimento N9 505, de 1983, do Senador Humberto 
Lucena, para o Projeto de Lei do Senado nl' 156, de 1979, 
de sua autoria, que inStituTo seguro-desemprego e deter
mina outras providências. Sessão: 12/4/83. 

REQUERIMENTO DE CONVOCAÇÃO 
DE MINISTRO-APROVADO 

Requerimento N~> 187, de 1983, de autoria do Senador 
Aloysio Chaves, solicitando, nos termos do art._418, item 
I, do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ange
lo Amaury Stábile, Ministro de Estado da Agricultura, a 
fim de prestar, perante o Plenário do Senado, infor
mações sobre os lermos do contrato da empresa CAPE
MI para o desmatamento da Bacia Hidrelétrica deTucu
ruí. Sessão:_7j4j83. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

4• Reunião, realizada em 12 de abril de 1983 

Às dez horas do dia doze de abril de mil novecentos e 
oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão de Cons
tituição e Justiça, Ala Senador Alexandre Costa, presen
tes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Presidente, 
Marcondes Gadelha, Lourival Baptista, Mauro Borges, 
Passos Pôrto, Guilherme Palmeira, Jutahy Magalhães, 
Itamar Franco, Marcelo Miranda e Murilo Badaró, 
reúne-se a Comissão do Distrito Federal. 

Deixam de compar'ecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senadores Gastão Maller, Alfredo Campos, Sal
danha Derzi e Beoedito Ferreira. 

Comparecem mais os Senhores Senadores Nilo_Çoe
lho, Presidente do Senado_ Federal, Aloysio Chcwe_s, Li
der do PDS, Luiz Cavalcante, Alberto Silva, Mário 
Maia e João Lobo; os Senhores Deputados José Riba
mar Machado, Israel Pinheiro Filho, Baymar Júnior, 
Márcio Braga e Maurício Leite, suplente de Senador. 

Participam da reunião as seguintes autoridades: 
Dr. HeUádio Toledo Monteiro, Presidente C:o Tribu

nal de Justiça do Distríto Federal; Dr. Josê Wamberto 
Pinheiro de Assunção, Presidente do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal; Eulo Costa, assessor do GOF; Ave
lino João Miotto, representante da SAB; Cã.-iJos Ferrian.:
doM. de Souza, Diretor Executivo da Fundação -Educa
cional do DF; Maurício Duque Bicalho, Diretor do b-E
FER; Guidborgongne Carneiro N. Silva, Teso_ureiro da 
Federação dos Servidores Públicos de Brasília; Luiz Car
los Batta Neves, representante da SAB; Paulo Henrique 
P. e Silva, representante da CEASAjDF; MáriO Capp 
Filho, EM ATER/DF; José Eomar de C. Carreiro, mini
prefeitura do setor QND-Taguatinga; Juarez A. Gomes 
de Sá, Diretor- dO--UETRAN; Djauro R. de Oliveira, 
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Chefe do Gabinete de Viação e Obras; Júlio Rangel, Di
retor do DER-DF; Lúcio Albuquerque, SHfS; José Ri-

- cardo, GAG; Altair Garna Vieira,_ SLU; Marco Alves 
Seixas, PROFLORA; Onézimo Carvalho Mariz~ A~so
ciacào dos Moradores do Planalto; Paulo c:!_e Paiva Fo_n
seca,_ DLFOfSVO; Valfredo A. de O. Filho, 
Oeoconômica-DF jSUDECO; Judite Marcondes, pro
fessôra Universitária; ldecy Telles de Macedo1 Qiretor 
da Polícia Civil; Francisco Brandes, Administrador do 
Guará; Inªcio de Lima Ferreira, Sindicato dos Enge
nheiros do DF; Getúlio Góes Ferretti, Presidente da 
NOVACAP; Tito de Andrade Figuerôa, Direto~ Execu
tivo da FHDB; J. Ronaldo S. Espíndula, Superintenden
te da Rodoviária; Tarcisio José dos Santos, Diretor do 
DETUR; Oswaldo Garcia Araujo, Presidente do BRB; 
Paulo Wilson Guaraciaba, Superintendente da TCB; 
Gastão Luiz de Andrade Lima, Diretor-Presidente da 
CEB; Eni de Oliveira Castro, Superintendente da TER
RACAP; Joaldomar G. Almeida, Diretor Executivo da 
FEDF; R. Benaer, Presidente da ACIC; Ney Carneiro, 
Presidente do Sindicato do Comércio dos Varejistas do 
DF; Benedito Augusto, Associação Comercial e Indú_s
trial de Taguatinga; José Carlos B. Ehlers, SHIS; Jairo 
Valtadares; Diretor-Geral da TV Brasflia; Newton E. 
Rossi, Presidente da Federação do_ Comércio; Luiz Este
v.ão de O. Neto, Presidente do Grupo OK; Joel Osório 
Alves, gerente da MPM Propaganda; Dario Miotto, Pre
sidente do Sindicato de Agência de Propaganda do DF; 
Assú Guimarães, Chefe do Gabinete do Tribuna( de Jus_
tiça do DF; Wilon Wander Lopes, Diretor do Jornal Sa~ 
télite e Representante da OAB de Taguatin_ga; Valmir 
Campelo Bezerra, Administrador de Taguatinga; Leos
mar: L. Santos, Administrador do Gama; Hugo Guiina
rães Costa, Cel. Comandante-Geral da PMDF; João 
Paulo de Moraes, FZDF; Armando Buchmann, Presi
dente do Sindicato dos Engenheiros; Milton R. Mariz, 
Advogado; Jurandir de Melo, Assistente; Dr. Percflio de 
Sousa Lima Neto, Representante do Presidente da OA!3-
DF; Nestor Puga Wanderley, Cel. Comandante-Geral 
do CBDF; L!Jiz Roberto~. Cunha: Eresidente dQClube 
Diretores.Lojistas; Wanda çle Mello ~ôbo Rocha, IDR; 
Solange _da Rosa Schmidt, Difetora Executiva da Fun
dação do Serviço Social; João Carlos de Siqueira Filho, 
Superintendente da CAESB; Manoel G. Torres Filho, 
Diretor Executivo da FZ/DF; Fábio L. Ferreira~ Coor
denador do CEPA-DF; Silvano Bonfim, Coordenador 
do Sistema de Planejamento e José Maria Pereira, repre
sentante da CEB. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente de~ 
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da 
Reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, convida para compor a Mesa, o Senhor 
Senador Nilo Coelho, presidente do_ S_enado Federal, Se
nador Ato~sio Chaves, Líder do PDS, Dr. Helládio To
ledo Monteiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal e Dr. José Wamberto __ Pinheiro de As
sunçãO", Presidente do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, com~nica aos s~us 
pares e demais autoridades presentes, que a reunião se 
destina a ouvir a exposição do Senhor Governador do 
Distrito Federal, Cel. José Ornellas de Souza Filho sobre 
o seu plano de governo. 

O Senhor Presidente esclarece que após a palestra do 
Senhor Governador será então concedida a palavra à
queles qu_e_ desejam d~bater co~ Sua Excelência, ~egun
do a ordem de inscrição que se encontra -S06re a mesa. 

PresYJ.dos os esclarecimentos necessários, _o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Excelentíssimo Senhor 
Governador José Orneltas de Sot.iza Filho. Saúda -os Par
laffient~res;_ AutOiidades e demais Senhores Presentes, 
manifeSta-se honrado.é com grande satisfação a de volta 
a esta COmiSsão, a fim de expor, sucintamente, o. "Plane
jamento da Ação Governamental" do Governo do Dis
trito Federal, e que sua exposição procurará abordar a_o 
seguinte roteiro: 

1- O Sistema de Planejamen_to Governamental 
:-A função do Distrito Federal 
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3- A função do Governo do Distritõ" Federal 
4-0 Governo do Distrito Federal, sua estrutura. 

_ 5-D_Dis.tcit.o. Fed_eral, seus principais problemas. 
ú- Orçamento-programa 1983 
7-_.Planejamento governamental 1984/86 
Encerrada a exposição do Senhor Governador, o Se

nhor Presidente passa a segunda parte dos trabalhos, que 
são os debates, concedendo a palavra por ordem de ins
crição aos Senhores Senadores Marcelo Miranda, Luiz 
Cavalcante, Alberto Silva, Mauro Borges, Marcondes 
Gadelha, Passos Pôrto e Jutahy Magalhães. 

Encerrado os debates, o Senhor Presidente concede a 
palavra ao Dr. Helládio Toledo Monteiro, Presidente do 
Tribunal de JUStiça do Distrito Federal, que abrange sin
teticamente os problemas da assistência judiciária do 
Distrito Federa!. 

Antes de declarar encerrada a reunião, o Senhor Presi
dente Senador Alexandre Costa faz uso da palavra para 
dar ciência ao Senhor Governador José Ornellas de al
guns problemas de Brasília e algumas soluções para os 
grandes problemas que afligem o Dístrito Federal e cita 
os transportes do Distrito Federal, as cidades Satélites, o 
desemprego e a construção civil, como exemplo, mas, de-
vido ao adiantado da hora, deixa para um futuro bem 
próximo, quando possa, com Sua Excelência e seu ilustre 
Secretariado debater estes assuntos, 

O Senhor Presidente conclui agradecendo ao Gover~ 
nadar a sua presença e de igual modo a presença das au
toridades, os Senhores Senadores e ao povo" em geral e 
dá por encerrada a sessão. 

Por determinaçãO do Senhor Presidente, o Senador 
Alexandre Costa, são publicados em anexo a esta Ata os 
pronunciamentos feitos durante a reunião. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Kle_ber Alcoforado Lacerda, Assistente da 
Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovat:ia, será as
sinada pelo Senhor Presidente. 

Anexo à Ata da 4• Reunião da Comissão do Distri
tO-Federill; realizadit"ein i2 de abrii de i983, reíeren
te aos pronunciamentos dos Senhores Senadores e de 
Sua Excelência Cel. José Ornellas de Souza Filho, 
Governador do Distrito Federal, Dr. Helládio Toledo 
Monteiro, Presidente do Tribunal de Justiça do Dis
trito Federal, e demais autoridades, feitos durante a 
reunião, que se publica, devidamente autorizada pelo 
Senhor Presidente. 

Presidente: Senador Alexandre Costa 
Vice-Presidente: Senador Guilherme Palmeira 

INTEGRA DO APANHAMENTOTAQUIGRÃFICO 

DA REUNIÃO 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Declaro 
aberta a reunião. 

CorlVido o Presidente do Tribunal de Justiça, Dr. 
Helládio Toledo Monteiro, tomar parte da Mesa. De 
igual modo, o Pr~sidente do Tribunal de Contas do Di~
trito Federal, Dr. José Wamberto Pinheiro de Assunção. 

Srs. Senadores, a presente reunião tem como objetivo 
ouvir a palestra que haverá de proferir o Sr. Governador 
de Estado, José Ornellas, sobre o seu plano de governo. 
Primeiro falará o Gov_ernador, expondo o seu plano de 
governo e terá uma hora ou mais de duração. Logo após 
serão feitos os debates corn aqueles que estiverem inscri
tos, Srs. Senadores e Deputados Federais. Tenho o hon· 
ra de dar a palavra ao Excelentíssimo Sr. Governador do 
Estado. 

O SR. JOSÊ ORNELLAS- Excelentíssimo Sr. Sena
dor Alexandre C~sta, PrCsidentc da Comissão do Distri
to Federal no Senado Federal, Excelentíssimos Srs. 
Membros da Comissão do Distrito Federal no Senado 
Federal, Excelentíssimas autoridades _aqui presentes, 
meus Srs. e minhas Sras. 
INTRODUÇÃO 

E_riara mim uma honra e motivo de grande satisfação 
volta~ a esta Comissão inteErada de ilustres represet1tan-
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tes do povo brasileiro, a fim de expor, embora sucinta
mente, o "Pianejamento da Ação Governamental" do 
Governo do Distrito Federal. 

Recordo a primeira vez que aqui estive dias antes de 
minha posse. Naquela ocasião fui bastante sincero com 
os Excelentíssimos "SenhOreS-Senadores ao lhes declarar 
que não seria honesto de minha Parte apresentar-lhes um 
Plano de Governo ou mesmo uma "filosofia de açào go
vernamental, pelo simples fato de ter sido surpreendido 
com o honroso convite do Excelentissimo Senhor Presi
dente da República para assumir o Governo do Distrito 
Federal, poucas horas antes de ser convocado a compa
recer perante esta Comissão. 

Declarei ainda naquela oportunidade que, apesar de 
morar em Brasília há nove anos, pão me considerava 
perfeito conhecedor do DF, especialmente das áreas fora 
do Piano Piloto. 

Comprometi-me a, tão logo estivesse em condições, 
voltar a esta Casa para expor minhas idéias e planos. In
felizmente esta volta só ocorre após nove meses de Go
verno, pelas razões do conhecimento de Vossas Excelên
cias: período eleitoral, fim de ano, mudança na compo
sição do Congresso e na própria ComiSsão do Distrito
Federal. 

Desejo, antes de iniciar a exposição propriamente dita, 
relatar a Vossas Excelências, sinteticamente, as provi~ 
dências que adotei a partir de minha posse, com o propô~ 
sito de, a curto prazo, conhecer b.em o Distrito Federal e 
o Governo, e, em conseqüência, adquirir condições de 
estabelecer uma filosofia geral de Governo; - formular 
ou adequar políticas e diretrizes setoriais; rever e elabo~ 
rar planos de a.ção e orçanientos-pro-grainaS, a partir de 
novas prioridades fixadas. 

Para isso desencadeei duas programações simultâne~: 
-Visita ãs Administrações Regionais acompanha

do de todo o Secretariado. 
- Reuniões com os titulares das Secretarias e Coor

denadores de órgãos e programas, para um balanço da 
situação existente, incluindo reuniões gerenciaís com as 
fundações e empresas do Complexo Administrativo do 
Distrito Federal. 

Nas visitas às Administrações Regionais: 
• iniciá vamos com uma exposição do Administrador 

Regional sobre sua área de atuação, seus problemas e 
propostas para solucioná-los; 

• ouvimos a comunidade atravês dos representantes 
de associações de classe e de moradores, clubes de ser
viços, entidades sociais e religiosas e outras lideranças 
comunitárias; · 

• concedíamos entrevista coletiva à imprensa, relevan
te fonte de informações; 

• e, finalmente, realizávamos visita aoS pOntos críticos 
da cidade, identificados pelo Administrador RegionaL 

É certo que, ao mesmo tempo que realizâv.amos esse 
grande diagnóstico, resolviam-se os problemas de rotina 
e os pendentes de solução, a fim de não parar a máquina 
administrativa do Governo. 

De posse desse diagnóstico, partimos para aquelas 
ações de planejamento governamental que exigiam 
maior urgência: 

-reajustamos o orçamento-programa de 1982, pro
curando atender, ainda naquele ano, algumas das reivin
dicações _colhidas da comunidade por ocasião das visitas 
ãs Administrações Regionais; 

-reexaminamos o orçament_o·program-a de ·-1983 e 
iniciarrioS o planejamento 84(86; 

-iniciamos estudos dos grandes problemas que ne--
cessitávamos enfrentar, tais como: 

• a destinação de Brasília; 
• a explosão demográfica e as migrações; 
• o uso do _solo; 
• habitação, incluindo a~ ... invasões"; 
• saneamento bãsico; 
• oferta de emprego; 
• transporte. 
-determinamos estudos sobre as ações gerenciais e 

administrativas, no sentido -de melhorar o Sistema de 
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Planejamento Governamental e agilizar a respectiva exe-
cução. 

Minha exposição procurará abordar sinteticamente 
essas ações, obedecendo ao seguinte roteiro: 

ROTEIRO 

l, O SISTEMA DE PLANEJAMENTO GOVtRNA-
MENTAL . 

2. A FUNÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
3. A FUNÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FE

DERAL 
4. O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, sua es

trutura. 
Sr O DIST-RITO FEDERAL, seus principais proble-

mas. 
6. ORÇAMENTO-PROGRAMA 1983 
7. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

1984(86 
8. ENCERRAMENTO 
l. O SISTEMA DE PLANEJAMENTO GO\!ERNA

MENTAL 
l.l.O SISPLAN como base para a exposição 

- Apresentamos a Vossas Exc_elências o esquema geral 
do Modelo de Planejamento Governamental. 

T.!. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

Podem Vossas Excelências estranhar o motiVo pelo 
qual inicio a· exposição-com a apresentação do Sistema 
de Planejamento Go~ernamental, em implantação no 

- GDF. . 
É.: p_orque pretendo utilizá~lo como base para transmi

tir a Vossas Excelências de modo sintético, ordenado e 
lógiCO-: 

• a metodologia de..planejamento a ser adotada pelo 
Governo: 

• as informaÇões essenciais sobre o DF e o GDF; 
.- o programa de ação governamental; 
• o orÇamento-programa de 1983; --.o Orçamento Pluruianual de Investimento 1984/86. 

12. Razões do reajuste do Sistema vigente; característi
cas do M ode/o em implantação. 

Cabe ressaltar que ao assumir o Qoy_erno tivemos co
nhecimento da existência de estud_os recomendando que 
fosse implantado u~ Sistema de Pianejamento que pos
sibilitasse a integração das ações desenvolvidas pelos di
versos setores-governamentais. Aliado a tal fato, havía
mosjã decidido utilizar o Sistema de Plãnejamento como 
instrumento fundamental para implantar a minha filoso
fia de Governo~ "Uma Equipe a Serviço da Comuni
dade". Determinei in~ont~-nenti que se iniciasse_ a Especi
ficaçãO e a implantação gradativa de um Sistema de Pla
nejamento Governamental capaz de atender às seguintes 

- caractt!dSticas: 

T.Z. CARACTERISTICAS DO MODEW DE 
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

-1.3.-Apresentação do MODELO 

T.l. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

- Integraào Ió,ii~ dos diversos níveis de planejameno 
da ação governamental, 

Integração temporal das diversas fases, etapas e ativi~ 
dades de planejamento da ação governamental. 
. A ~onstrução de u-:.:m- referencial comum para o plane--
jamerito. _ _ 

--ConstruÇão de mecanismos de negociação interna 
para ajuStar percepções, valores e vontades dos respon
sáveis pelo planejamento e pela _execução da açào gover-
-namentaL -

E, finalmente, construção_ de mecanismos que permi· 
tam uma maior participação da comunidade no pianeja
mento e na execução da ação governamental. 
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Tentarei, resumidamente, apresentar as diversas eta~ 
pas do Modelo de Planejamento Governamental. 

Naturalmente, consideramos como determinante bási· 
co do Planejamento Governamental a Constituição da 
República Federativa do Brasil, que condiciona todo o 
Planejamento, em especial os Planos de Desenvolvimen
to e de Segurança Nacional de que trata o item V do seu 
art. 8~> e as Determinações Legais dos Poderes da União, 
através de leis, decretos·leis, acórdãos, etc. 

Com base nesses Planos e Determinações Legais pro
cedemos ao levan_tamento da Função do Distrito Fede
ral, parte da Federação e da Função do Governo do Dis
trito Federal, elemento essencial à Ação Governamental. 

A essaS duas Funções, acrescentamos as aspirações e 
demandas da comunidade para iniciar a Anâlíse do Meio 
Ambiente em todos os níveis: interno do GDF, no DF, 
regional, nacional e internacional. 

Certamente, as Aspirações e Demandas da Comunida· 
de podem ser captadas de modo formal, atravês da hie-
rarquia dos órgãos governamentais~ mas geralmente pro
yêrn de entidades diversas como as que constam de nosso 
Modelo. 

Os próprios poderes da União; as Associações de 
Classe, Clubes e Serviços, os representantes de Quadra e 
as associaçõeS de ffioradores, os meios de comunicação e 
outras fontes diversas. 

- ImP~rtante ressaltar que no Distrito Federal as comu
nidades s~ organizam informalmente em Representantes 
de Quadras, Associações de Moradores, etc, Essas orga
nizações facilitam o entendimento Governo
Com unidade; a elas se tem permitido- acesso a todos os 
escalões do Governo, inclusive ao próprio Governador. 
É intenção do Governo incentivar a existência desse tipo 
de organização, esquematizando melhor os níveis de en
tedimentos com a estrutura governamental. 

Chegl!mos a uma fase importante do Modelo de PJa
nejamento, que é o levantamento e análise de todos os 
elementos que possam influir no Planejamento e Ação 
Governamentais; possibilitando definir e fixar Políticas e 
Hipóteses de Planejamento e que chamamos de Análise 
de Evolução do Meio Ambiente. 

Entendemos como política um conjunto de propo
sições que definem regras básicas, a serem observadas no 
exercício da função a que se refere a política, inclusive no 
tocante à hierarquização deste conjunto de regras. 

Hipóteses de planejamento não podem ser simples
mente fruto dQ "achismo", elas devem estar embasadas 
na evolução dos fatqs, nas séries históricas estatísticas, 
corretamente projetadas. Mesmo assim, é evidente que 
não são infalíveis· e devem ser constantemente acompa
nhadas e.alteradas, se e quando necessário. Essas hipóte
ses cobrem uma grande faixa de necessidades e devem 
atingir todas as funções de açào governamental. 

A partir deSte pOn-to todas as etapas de planejamento e 
da ação governamental estão subdivididas em: 

AÇÃO FUNCIONAL 
AÇÃO GERENCIAL 
AÇÃO ADMINISTRATIVA 
Aquela transparência mostra as aspirações e deman~ 

das, a aç~o (undonal que são os elementos setoriais da 
- --iição do Governo, isto é: saúde, educação, agricultura, 

etc. E influenciadas pela açà.o gerencial, sistema de pla
nejamento, sistema de éontrole, etc. E ação administrati
va: sistema de pessoal, material, serviços gerais, finacei
roS, etc. Esse conjunto forma, então, a ação governa
mental. 

Uma vez estabelecidas formalmente as políticas, os 
planos diretores correspondentes são elaborados. No 
caso do Governo do Distrito Federai, deve-se destacar 
que tal elaboração, na maioria das vezes, serâ mais uma 
adequação à forma de apresentar esses planos. 

h preciso que, nesse momento, eu faça aqui uma jus
tiça aos governos que me antecederam. Realmente o que 
eu estou fazendo é colocar dentro de um esquema mais 
lógico, mas que realmente, eril muitos casos, serão sim· 
pies transposições ou melhoria daquilo que existia. 

Esses Planos Diretores contêm a especificação da di
reção geral em que se deve desenvolver cada um dos Sis· 
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temas Governamentais, tanto no que se refere à sil_a eX
pansão, quanto à sua Operação e Manutenção, inclusive 
estabelecendo os respei:tivos padrões de desempenho re
queridos, 

A partir, novamente, da Aná!íse do Meio Ambiente, e 
agora também dos Pianos Dirctores, a_nualmente são esw 
tabelecidas as Diretrizes, Objetiv(fs e Metas, plurianuais, 
que servirão de base à elaboração do Plano de Ação Go
vernamental, a nível de projeto executivo. Esse Plano de 
Ação, uma vez orçado, se constituirá no Orçar:rleil.to P:r_Q: 

grama Governamental, que detennina a Programação 
Financeira necessária à_ s_ua consecução. De. posse desses 
elementos, são realizadas reuniões com todo o Secreta
riado __ com o objetivo de Avaliar o Desempenho Gover
namental Esperado em decorrência da eXecuçãO de seus -
plan.os e orçamentos, tendo como principal ponto de re
ferência as Aspirações e Demandas da ComuniQad~.<. 

Em função dessas avaliações o Governador pode de
terminar que sejam feitas alterações do planejamento 
proposto, muitas vezes implicando até a alteraÇãO de 
uma determinada_ Politica, ou aproVar o planejamento 
apresentado. 

Esse _ê .o Modelo que passamos a utilizar para elabo
ração do Planejamento Governamental. Julgamos que, 
seguidas as etapas nele estabelecidas, os Planos e Orça~ 
mentes do Governo do Distrito Federal espelharão as 
vontades e as necessidades da população, permitindO 
evitar improvisações, com uma conseQüente economia 
de tempo e de re_cu_rsos. 

Passamos a utilizar, a partir de agora, algumas etapas 
do Modelo de P_lanejamento Governamental, mesmo 
que de fQrma simplificada para que possam Vossas Exe
celênciaS ter uma idêia de conjunto da problemática do 
Distrito Federal, facultando uma melhor avaliação das 
propostas deste_Governo. 

2. A FUNÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Embora o assunto a ser. abor_da_dQ_neste iter:p da minha 
palestra seja do conhecimento de_ Vos~~s Excelências, 
por razões de melhor ordenar a estrutura des_ta expo
siçãO e por serufn fato r Importante do Modelo do Plane
jamento GovcrnamentaJ..j_ulg_uei_con_veniente não deixar 
de incluí-lo. 

Antes mesmo de tecer considerações sobre a função do 
Distrilo Federal, farei uma referêncía sobn:: a criação de 
Brasília. 

A Lei n~> 1.803, de 5 de janeiro de 1953, dispõe sobre a 
realização de estudos definitivos vi~ando à-localização 
da Nova Capital do Brasil. Tais estudos deveriam ter pot 
base uma cidade de 500 mil h~bitantes, condicionada a 
sua localização a uma re_gião c[ue apresentasse, entre -ou
tras exigências: 

clima e salubridade favoráve_is; 
topografia adequada; 
proximidade de terras para cultura; 
paisagem atraente. 

Antes de aqui entrar no Gabinete do Senador Alçxan
dre Costa, cm conversa com o eminente Senador Mauro 
Borges, ele me contava que teve a honra çie participar, 
junto com o Marechal José Pesso.a, da indicação desse 
sítio para a Capital Federal. 1:: uma viva testemunha do 
fato. 

A Lei 2.874, de 19 de setembro de 1956, determinou a 
localização da __ Nova c_ªpital nesta região do Planalto 
Central, criando ainda a Companhia Urbanizadora da 
Nova Cupital do Brasil- NOVACAP, atribuindo-lhe a 
incumbência-dej}lanejar e executar os serviços de demar
cação, urbanização e construção de Brasília. 

A transferência da Capital Federal do litoral para o 
centro do território brasileiro objetivou a integração na
cional através da ocupação dos espaços vazio_s do inte
rior; a conquista e desenvolvimento das áreas potencial
mente ricas da Bacia Amazônica; a introdução de uma 
sólida agricultura na Região Centro-Oeste e o desenvol
vimento de um sistema de comunicações que interHgasse 
todo o País.. 

Estes objetivos maiores, de forma gradual, foram sen
do efetivados, consoante as neC(:ssidades emergentes de 

C<l.da época, visto que a consolidação da Capital ocupou, 
ao longo dos anos, as atenções de seus governantes. 

Brasília C!Jmpriu e ainda vem cumprindo o papel his
tórico _de pólo indutor do desenvolvimento desta vast_ª 
região do nosso País. 

A partir de sua inauguração as ações aqui desencadea
das foram direcionadas na construção da c_idade, visan
-do adaptá-la para melhor receber os órgãos da Adminis
tração Federal, as fortes correntes migratórias em busca 
de novas oportunidades e o desenvolvimento do setor 
terciário. 

Brasília, implantada e consolidada, constitui símbolo 
d,a capacidade do povo brasileiro de definir e executar 
projetas verdadeiramente nacionais. 

Sede aos Poderes da União, aqui reside a eSperança de 
todos os brasileiros em .ver emanar as decisões que irão 
ensejar o desenvolvimento de uma sociedade cada vez 
mais ínt~gra, livre, solidária e -ji.!Stá: - · 

3. A FUNÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FE
DERAL 

No item anterior tivemos opOrtunidade de demonstrar 
o papel i:xerc1dõ pelo Distrito- Federal como indutor de 
desenvolvimento de uma vasta n::gião brasileira. Assim, 
além de uma função de Governo intrínseca ao próprio 
Distrito Federal - Função Institucional- cabe ao Go
verno do Distrito F'ederal uma adicional. qual seja, a de 
preservar a destinação básica de Brasília, bem como os 
seus valores em termos de nacionalidade. 

A Função Institucional do Governo_ do Distrito Fede
ral, definida em legislação, está apresentada sucintamen
te no quadro a seguir; 

T.3. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO GDF 

À análise do quadro apresentado podemos concluir 
que as competências do Governo do Distrito Federal, 
naturalmente, são sobremaneira abrangentes pois tratam 
de um complexo de funções e encargos que envolvem os 

~- -aspectos psicossocial, sócio-económico, s6ci0-cultural e 
sódo-político. 

Passaremos, agora, a apresentar uma outra parte do 
nosso sistema de planejamento, que é o Governo do Dis
trito Federal, sua estrutura e sua organização. 

4. O GOVERNO 1_)0 _!)ISTRITO FtDERAL 

4.1. A organização da A ção Governamental 

T.4. AÇÃO GOVERNAMENTAL 

Preliminarmente pretendo apresentar esquematica
mente, como está naquela transparência a Vossas Exce
lências, o pen-samento técnico, a filosofia básica estabele
cida pelo_ meu Governo, na organização da ação gover
namental, que certamente influiu na especificação de 
uma das características do SISPLAN, que foi a cons
trUção de um referencial comum. 

O Modelo pressupõe uma organização Sistêmica. N-a 
definição desses sistemas foram estabelecidos os seus 
agentes_, dentro de quatro escalões: decisão- direção
coordenação - execução. 

Os agt!ntes dos sistemas funcionais, gerenciais e admi
_nistrativo~ convenientemente organizados, regionaliza
dos~ hierarquizados, determin~m a estrutura organiza-
cional do Governo. -

4.2. A-Estrutura atual do Governo 
A atual estrutura or8anizaci0iuil do- GovernO- Cio DiS

trito Federal é determin~_da, basicamente, pela legislação 
a seguir: 

Úi n~ 3.751, de i3jmarçoj60, que dispõe sobre a 
Organização Administrativa do DF; 

Lei n9 4.545,- de 10jdez.jô4, que dispõe sobre a 
Reestruturação Admin_i~trativa do DF_ 

A estrutura atual do Governo do DistritQ__federal é 
mostrada na transparência que estamos apresentando 
aos Senhores. Realmente ela não está muito clara e em 
condições de.ser lida por todos. Mas, basicamente, ela 
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dispõe dos órgãos de administração direta, dos órgãos, 
da administração indireta e das fundações. 

Hoje, nos órgãos da administração direta, nós disj)oa 
mos de 10 secretarias, um Gabinete Civil, um Gabinete 
Militar e a ProcUradoria-Geral do Governo a·o Distrito 
Federal. 

ESta -ê a organização atual do Gov~_rn_o 9o Distrito Fe- _ 
dera!. 

Vamos fazer algumas considerações sobr~ os re&ursos 
disponíveiS, hOje, dentro desta estrutura. 

Des~e quadrO, nós gostaríamoS de reSsaltar, primeira
mente, que nós temos, no Complexo Administrativo do 
Distrito Federal, 63.348 empregados. Veriflcam que na 
distrihuiçãO sobre o total, quanto à parte telativa à Ad
miniStraÇões Regionais, nós temos 2,3% de toda a admi
nistração direta. de todo o comple"XO adrllinistrativo. E 
dentro da administração direta, 7,8%; o que indica clara
mente urrúi- necessidãde de descentralizar a -adininis
tra_ção. Por outro lado, queriamos ressaltar o peso das 
fundações que são, realmente, os órgãos de execução dos 
grandes sistemas: Saúde, Educação, Fundação dos Ser
viços Sociais, Fundação Zoo botânica. São realmente os 
grandes elementos .executivos dos grandes sistemas exis
tentes dentro do Distrito FederaL Os outros sistemas são 
mais indutores, incentivadores da própria comunidade, 
do próprío desenvolvimento da: economia. 

Recursos Materiais 

O Governo do Oistrito Federa( não enfrenta grandes 
-problemas em termos de materiais e equipamentos para 
att!nder a comunidade. 

É oportuno salientar que o meu Governo vem alocan-_ 
do substanciais recursos para a área de automatizaçãa_de 
sistemas e processamento eletrônico de dados, buscando 
não só modernizar a administração governamental, 
como igualmente incentivar o desenvolvimento do pólo 
de informática do Distrito Federal. 

Os modernos equipamentos adquiridos possibilitarão 
oportunamente a implantação da Central de Atendimen
to ao Cidadão,_ que é uma de nossas m(!tas. 

Recursos Financeiros 

- Trataremos dos recursos flnanceiros, mais adiante, na 
aprese-ntação do Orçamento-Programa 1983. 

Desde o início do meu Governo e ao longo dos nove 
meses de- ati v idade governamental, foi pttssível diagnos
ticar os principais problemas na estrutura organizacional 
existente, que mostramos a seguir: 

A atual estrutura não _contempla a totalidade_ das 
funções governamentais atuais, dificulta a integração 
dos órgãos pertinentes ao exerc_ício de determinadas 
funções e permite que determinadas funções sej_1;1.DJ. exer
cidas em duplicidade. A atual estrutura possibilitou a 
centralização excessiva da açào governamental, a centra
lização da decisão governamental, o excesso de burocra
cia, o impedimento de que s.e delegasse, para cima e para 
o centro, as decisões operacionais. A inexistência-de um 
sistema de planejamento governamental, a legislação ca
recendo de atualização e, finalmente, o problema de ad
miriiS"traçào de pessoal. 

É indispensável esclarecer que alguns desses proble-. 
mas não são c_onseqiiência da estrutura estabelecida na 
Lei n\1 4.545, que era no seu tempo uma lei bastante 
ãVãffÇilda, e sim da errõnea aplicação de se_us princípios, 
tais como a centralização excessiva e o excesso de buro
cracia. E:ises dois problemas são inerentes ao Serviço 

. Público e que o meu Govetrio está empenhado em modi
- ficar. 

Com base no levantamento desses principais proble
mas, o Governo adotou determinadas decisões, consubs
~anciadas no seguinte quadro: 

Proposição de um projeto de lei que permitisSe a dele
gação de competência. 

Esta proposição já se tornou leL E_eu quero aqui fazer, 
de público, o agradecimento à Comissão do Distrito Fe
deral, e ao Senado que a aprovaram, em poucos- dias, 
desde o momet}tO em que o Governador levou ao então 
Presidente da Comissão a urgência de uma delegação de 
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competênciaS, que, à semelhança do Governo Federal, 
não existia no Governo dO -Distrilo Fedúal. E tOdas as 
ações, todos os documentos, eram assinados pelo pró· 
prío Governador. 

A criação de uma Comissão de Desburocratização 
para que se pudesse, realmente, tornar mais ágil a admi
nistração do Governo do Distrito FederaL 

Logo, iflicialmente, descentralizamos algumas ações 
diretamente para as administrações regionais; aquisição 
de material, contratação de serviços, designação de pes~ 
soai internamente, fazendo diversas delegações para os 
secretários-, autorizando-os a que tambêm delegassem ao 
seu segundo escalão. 

Determinamos estudos visando uma eventual reorga
nização administrativa, tendo em vista o levantamento 
daqueles problemas existentes que aqui apresentei. Esse 
estudo está em execução, e oportunamente, gostaria de 
apresentar à Comissão do Distrito Fedáal a minha p-io
posta de aJguma alteração na lei existente, para que eu 
pudesse, r~mente, corrigir algumas dessas deficiências 
hoje encontradas. 

Finalmente, na parte de pessoal, além doS P~~biemas 
estruturais de diversas origens ~o pe_ssoal admi_nis!Iativo, 
seja regido pela Consolidãção diis Leis do Trabalho~ Seja 
estatutário, e outros mais do esquema que temos que se
guir do Governo Federal, procurei estabelecer critérios 
para a administração indireta, inclusive na remuneração 
de dirigentes, conselheiros e empregados do çomple:ow 
admiriistfatlvõ. - -

Vamos entrar_agora na parte relativa ao Distrito Fede
ral. 

5. O DISTRITO FEDERAL 

5. L Introdução 
Na impossibilidade de_ apresentai, devido ao tempo 

disponível, todo um elenco de dados sobre o Distrito Fe
deral, selecionamos aqueles considerados indispensáveis 
a que Vossas Excelências, possam ter uma idéia de sua 
evolução, de suas perspectivas e de seus problemas. 

Neste momento não alinhamos soluções para esses 
problemas, apenas procuramos identificá-los. Adiante, 
na apresentação do Orçamento-Programa para 1983, ire
mos expor o pensamento do Governo e as medidas já to
madas com vistas aos problemas que julgamos mais gra
ves e que exigem soluções imediatas e prioritárias. 

Para melhor ordenar esta apresentação, utilizarei a 
dassificação adotada no Modelo de Planejamento Go
vernamental para os Sistemas Funcionais-, qual seja: 

T.9. SISTEMAS FUNCIONAIS 

- Sistema de Preservação da População. 
- SiStema Sócio-Econõrõico. 
- Sistema Psico-Social. 
- Sistema Sócio-Cultural. 
- Sistema Sócio-Político. 
Dentro do Sistema de Preservação da População, va

mos fazer, primeiro, uma caracterização da população 
do Território do Distrito FederaL 

Não é novidaâe para os Senhores a localização do 
Distrito Federal, mas muftos talvez não esteJam muito 
bem familiarizados com uma ârea· extensa dos Estados 
de Minas Gerais e Goiás, qUê sofrem a influência do Dis
trito Federal, e que o Distrito Federal -deles depende, 
economicamente, em termos de abastecimento. Aquelas 
setas mostram que, cada vez mais, essa influência se es
palha, atingindo hoje, alguma região da Bahia, princi
palmente Barreiras. 

O outro mapa mostra mais reduzidamente o que nor
malmente se _chama .de território contíguo, comumente 
chamado de. "em torno" do _Distrito Federal._ São nove 
municípios dos quais três são maiores do que o próprio 
Distrito Federal. -

Vamos mostrar qual é a divisão administrativa do Dis
trito federal pela Lei nQ 4.545. Na realidade, ou na práti
ca, há algumas alterações nessa estrutura. 

A região n~ 8, Jardim, está subordinada, ou está fazen
do parte da região ri(! 6, de Planaltina. A região n9 7, de 
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Paranoá, está fazendo parte da região n<? 2, do Gama. E a 
região da Ceilândia, hoje é considerada uma região ad
ministrativa encravada dentro da região administrativa 
de Taguatinga. 

Finalmente, dentro da região de Brasma, ou do Plano 
Piloto, temos duas administrações regionais; uma do 
Núcleo Bandeirante, outra do Guará. 

Então verificamos que aquela divisão admipistrativa 
da-lei, na prática, já não está sendo observada, e nós no
tamos que há realmente uma necessidade de uma refor
mulação, tendo em vista a nova distribuição, especial
mente de interesses e de população, hoje, no Distrlto Fe
deral, 

O outro mapa nos mostra a área do Distrito Federal, 
com 5.814km~. 

Vamos passar, agora, a tratar da população do Distd
. to -Federal, inicialmente, mostrando para os Srs. a evo
- - lUção do número de habitantes, 

Este quadro mostra que boje estamos atingindo 
1.327.000 habitantes. Esse mapa mostra a evolução ace
lerada, a alta taxa de crescimento do Distrito Federal. 

Evidentemente que de 80 para 85 e de 86 para 90 é 
uma projeçào e _um desejo que realmente essa alta taxa 
seja gfadativamente diminuída. 

Essas projeções são necessárias, porque fazem parte 
das hipóteses de planejamento do Governo. Aquele pro
jet-O à e 500 mil pessoas, I O anos depois, já esta v a supera
do, a cidade contava com 558 mil pessoas. A preocu
pação do Governo- e acredito que dos governos que 
me sucederem- será com essa alta taxa de crescimento, 
e que possivelmente, teremos que tomar ou estudar me-

- didas que possam conter essa alta taxa de crescimento, 
tais como programas de planejamento familiar e contro
le do fluxo migratório. 

Vamos mostrar- porque é interessante- a-origem 
da nossa população. Verificamos que, realmente, em 
1980 -isso é tirado do censo de 1980- o Distrito Fede
ral já tinha um contingente estabelecido e, também, fruto 
do seu crescimento vegetativo. Verificamos- que um gran
de contingente é proveniente do Nordeste e de Minas 
Gerais. Região Sudeste, uma grande quantidade, da Re
gião- Nordeste, e uma grande quantidade da Região 
Centro-Oeste, mostrando que, além do Nordeste, temos 
uffia pressão principalmente do "em torno" e da Região 
Geoe.conôJnica· ao Distrito Federal. 

Vejamos agora a população pela distribuição do gru
po de idades. Neste momento, verificamos a concen
traÇão nas idades niais baixas, isto ê, uma população 
muito jovem, entre zero e quatorze anos, 37,9% da popu-

. lação; entre zero e vinte e nove anos, 70,68% da popu
lação. Isto traz urna forte demanda no sistema educacio
naL Temos que re-ssaltar aqui o grande_ número de pes
soas por famma. Para que os Senhores t~nham uma ide

" ia, nos leV"antameritos cadastrais que temos feito das in
vasões ou das favelas, como os Senhores quiserem cha

-mar,- têm mostrado que, famíljas com_sete_a dez pessoas é 
da ordem de 61%, Isto, aliado a uma concentração da 
classe mais baixa, traz diversos problemas, especialmen
te o problema do menor carente. 

Vamos mostrar, em seguida, que esta população está 
distribuída entre rural e urbana, e entre as diversas re
gíões admin"íSti-atlvas. Na de Brasília estamos incluindo 
o Núcleo Bandeirante, o Guarâ e o Cruzeiro-. Para que 
os Senhores tenham uma idéia só o Cruzeiro, Cruzeiro t, 
o Cruzeiro Novo, Çruzeiro Velho e Áreas Octogonais, 
têm cerca de 80 mil habitantes. Na Região de Taguatin
ga, incluindo Ceilândia, o conjunto Ceilândia
Taguatinga tem 542 mil habitantes. O percentual da área 
rural é pequeno em relação à área urbana. 

A distribuição dessa população por classes de renda 
no Distrito Federal, nos mostra, primeiro, que há uma 
cO-ncentração de maicir renda na Região_ de Brasflia. Ou-

--tro ponto interessante é o perCentUal bastante alto, no 
Gama, da população que recebe d~ um a trê_s salários 
rÜfilimÕs. O a·ima ê conhecido Como uma cidade do fun
cfonalismo que recebe realmente, de um a três salários
mínimos. 

Desejamos ressaltar para os Senhores, agora, um 
problema sério, que vái ser fruto de nossa -exposição 
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mais adiante, porque ele é considerado um programa es
pecial dentro do Governo, que é o relativo às ocupações 
irregulares urbanas. Nos nossos últimos levantamentos 
encontramos cerca de 70 núcleos distribuídos em todo o 
Di~trito Federal, da o'dem de lO mil barracos, com uma 
população aproximada de 70 mil habitantes. Essas ocu
pações irregulares, chamadas de invasões, têm dificulda
des para o bem-estar dessas populações. Normalmente 
elas nào têm água corrente em suas residências, não dis
põem de luz elétrica e dispõem, certamente, de escolas, 
seja nas proximidades, ou seja _9entro do próprio núcleo. 
Esse aspecto vai ser motivo de minha palestra mais tar
de. 

A população contígua no Distrito Federal, a ressaltar 
uma maior concentração urbana em Luziânia, ê o que 
nos preocupa, porque há inúmeros núcleos populacio
nais, criados alguns, junto à divisã do Distrito Federal. .t: 
o que pejorativamente, alguns chamam de Baixada Bra
siliense, fazendo uma analogia com a Baixada Fluminen
se._ Eu re!..'Onheço que é, realmente, um exagero, mas ê 
um ponto que, realmente, nos preocupa, tendo em vista 
a sobrecarga das instalações de saúde.de educação, que 
causam essas populações ao complexo do Distrito Fede
ral. 

Outro ponto importante a ressaltar ê Unaí, predomi
nantemente rural, é que é um grande fornecedor de pro
dutos agrícolas do Distrito Federal. Preocupação no que 
concerne, às estradas para que estejam em perfeita or
dem, para que o Distrito Federal não tenha uma queda 
no seu abastecimento. 

Este quadro relativo à preservação da população, em 
face do tempo diSponíVel, vou apenas fazer rapidamente 
algumas considerações._ Primeiro, p·ara dizer a V. Ex• da 
preocupação do Governo com a proteção do meio
ambiente. O segundo ê sobre a regulação da ocupação 
territorial. Esses três elementos, proteç-d.o do meio
ambiente, regulação da ocupação territorial e o assenta
mento da população emergencial, que são apenas 70 mil 
pessoas vivendo Sob aspectos subumanos, é realmente 
uma dificuldade que enfrentamos hoje no Governo e, 
que estamos equacionando para que esses problemas se
jam s.olucionado-s. 

Quant(! ao problema da urbanização nós queríamos 
ressaltar ~lguns pontos interessantes rapidamente. Real
mente, o meu tempo está praticamente esgotado, mas 
ainda tenho algum tempo para expor para os Senhores 
os problemas. 

Neste quadro, é interessante ressaltar que o Distrito 
Federal, em termos de duas dessas necessidades, ilumi
nação-pública e água potável, está próxima de alcançar a 
100% de atendimento do plano de urbanização existente. 
Vejam bem, Plano de Urbanização existente. Não estão 
dentro desse plano as invasões. Cabe ressaltar que, em 
relação à pavimentação, águas fluviais e esgotamento sa
nitário, nós temos um sério problema na Ceilàndia, cida
de transferida e estabelecida há doze anos e que ainda é 
carente desses três elementos básicos, principalmente á
guas pluviais e esgotamento sanitário. 

Vão verificar que, nos programas que adiante vou 
apresentar; esse é um programa prioritário para o Go
verno. 

_ Ü?f!l relação à saúde pública, só para ressaltar, temos 
uiíi-bom atendimento·em termos de saúde pública, tanto 
preventivo como curativo-hospitalar. 

Esta é a.distribuição por setores de ati v idade. O que V. 
Ex•s vêem é uma forte influência do setor terciário, in
fluenciado, evide11temente, pelo funcionalismo público, 

Há um fraco desempenho ainda do setor secundário, 
razão por que estamos fazendo estudos para estabelecer 
uma política de industrialização. 

Com relação ao sistema sócio-econômico, desejamos 
ressaltar alguns pontos. Primeiro quanto à produção e 
comerci~lização dos produtos agropecuários. O que nos 
mÓstra que somos realmente dependentes de alguns pro
dutos ex.ernos, por exemplo, do leite de origem animal e 
de_ frutas nacionais. E no restante temos realmente um 
bom desempenho em termos de atendimento às nossas 
necessidades._ · 
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.E: bem verdade que não estamos preocupados em ser
mos auto-suficientes. Achamos impossível. O que temos 
ê ev(tar o abastecimento em locais distantes porque isto 
nos causa aumento dos custos em termos de transporte. 
Mas, por outro lado, temos que reconhecer que temos de 
incentivar os nossos vizinhos para que eles desenvolvam 
cada vez mais a sua economia. Isto vai trazer, evideilte
mente, menor fluxo de emigração para o Distrito Fede
ral. 

Em relação à produção de grãos, para V. Ex•s terem 
uma idéia, em l 979; o Distrito Federal produzia 16 mil, 
981 toneladas de grãos. onze por cento das nossas neces
sidades. Em 1982 fechamos com 54 mil, 640 toneladas. 
27% das nossas necessidades. 

Vamos ressaltar também que temos uma ex.celente 
rede de estradas, inclusive estradas vicinais e que nos 
procupamos, muitas vezes, com as estradas de escoa
mento da área geoeconómica de Brasília. 

Com relação ao nosso sistema sócio político, apenas 
para ressaltar, o Governo do Distrito Federal mantém 
entendimentos exelentes com o Goverrio Federal, com a 
Justiça do Distrito Federal, aqui presente o nosso Presi
dente, Minístro Hellãlio Toledo o nosso Presidente do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal e com o_ Poder 
Legislativo, espeeiãlmente com a Comissão do Distrito 
Federal. 

Qüanto ao problema do ensino, queremos ressaltar 
que dispomos realmente de uma rede de ensino muito 
boa, que atende hoje 95% da população de sete a quator
ze anos. 

Há que ressaltar um fato muito importante, que é 
atuação do Banco Regional de Brasília na área do Distri
to Federal e em Goías. 

Só para frisar a v; Exfs que eni. apoio à agricUltura e 
pecuária em Goiás, na área geoeconôni.ica, o BRB dispôs 
de 2 bilhões, 190 milhões de cruzeiros em 1982. É a ação 
do nosso Banco Regional na área geoeconómíca de 
Brasília. 

Vamos passar, então, ao Orçamento - programa do 
Distrito Federal de 1983. 

Como V. Ex~s não ignOram, ao assumit o Governo erre 
2 de julho de 1982, encontrei o orçamento de 1982 em 
execuçaõe o Orçamento de 1983 já elaborado e em_pro
cesso de encaminhamento ao Governo do Distrito Fede
ral. 

Com base no Art. 81' da Lei de Meios referente ao 
exercicío_-1982, o GoVerno reviu o Orçamento para aque
le ano, alocando novos recursos a diferentes programas, 
mediante créditos suplementares. Naquela oportunidade 
foram levadas em consideracão as r_eivindicações da co
munidade, colhidas por ocasião das vistas do Go_verna
dor e sua equipe e_ que não exigiam estudos, programas e 
projetas demorados. 

Essa experiência de 1982, certamente, ressaltou a ne
cessidade de acelerar a implantação e aplicação do Siste
ma de Planejamento Governamental ainda em 1983, 
mesmo que de forma simplificada. 

Para isso tornava-se indispensável reajustar aquele 
orçamento de 1983, dentro das novas perspectivas de re
ceitas e alocar, desde já, os recursos obtidos aos progra
mas e projetas. 

Assim fazendo, os Secretários e todos os Gerentes do 
Complexo Administrativo do Governo do Distrito Fede
ral tomam conhecimento das disponibilidades para todo 
o ano de 1983 e se comprometem com os limites de des
pesas, _com padrões de eficiência na prestação dos ser
viços à comunidade, com a produtividade dos seus siste
mas funcional, gercncial e administrativo, enfim se com
prometem com o Orçamento-Programa, pela razão de 
tel-em, em todos os níveis, participado de sua elaboração. 

A provável realização que vamos a seguir apresentar a 
Vossas ExcelênciaS é fruto desse trabalho. 

Nesta transparência estamos apresentando Um restiinO 
do Orçamento-Programa, em que, de um lado, estão as 
receitas e, de outro, as despesas_. Em cada u_ma delas co~ 
locamos o realizado de 1982, o orçamento aprovado de 
1983, e tendo em vista o excesso de arrecadação e os cál
culos das novas perspectivas de _despesas, elaboramos 
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duas alternativas, ou duas previsões para este orçamen
to. A previsão t, em que admitimos que haja um aumen
to percentual desta receita, já calculada detalh<idamente 
pela Secretaria de Finanças, em cerca de 49%. E, numa 
segunda previsão, que esta receita teria um aumento de 
66%. Cabe aqui dizer que a primeira previsão é a mais 
provável, tendo em vista uma hipótese, que foi admitida, 
de que para esta previsão o Distrito Federal, acompa
nhando uma possfvel crise de 1983, n.i economia nacio
nal, teria um crescimento zero, e que a máquina adminis
trativa da Secretaria de Finanças não conseguiee produ
tividade em termos de fiscalização dos seus tributos. Na 
segunda previsão admite-se que haja aumento dessa eco
nomia, e que realmente a nossa Secretaria de Finanças 
alcance níveis de produtividade maior na fiscalização. 
Então, partimos de algumas premissas básicas. Com is
so, a nossa receita, acrescentadas as transferências da 
União, teriã um aumento de cerca de 59% na previsão l, 
e de 68% na previsão dois. Esta previsão 1 é justamente 
aquela que os Secretários, isto é, os sistemas da ação go
vernamental, recebeu como probabilidade de execução, 
embora eles só possam dispor dessas quantias depois de 
julho de 83. Mas, eles estão compromissados, isso foi fei
to, existe_ um orçameneto por programa e por projeto. 

Gostaríamos de ressaltar, nesse ponto, a composição 
dessa nossa receita. Os Senhores verificam que, no orça
mento de 83, aprovado pelo Congresso, 51,4% são trans
ferências da União, e 48,6% são recursos próprios do 
Governo do Distrito Federal. Na nossa p-revisão 1, as 
transferências da União crescem para 55,1%; enquanto 
que as receitas do Distrito Federal, embora aumentando, 
fica;_m com 44,Slo/o. A segunda previsãq, volta pratjCaiJLenr 
te à origem: Os recursos do DF, passam a 48% e as trans-
ferências da União para 52%. -

Gostaríamos também de ressaltar que os 67 bilhões 
das transferências da União se referem ao pagamento de 
pessoal de três sistemas: educação, saúde -e seguicinç3. 
pública. 

Com re'speito às despesas, procuramos dar aos SecrC:. 
tários algumas imposições, alguns desafios: um deles, foi 
-o de reduzir ao máximo as despesas correntes, já que é 
difTcil reduzuir pessoal e encargos. Apenas, estamos evi
ta-ndo novas contratações. Esse diferencial das despesas 
correntes _nós estamos jogando nas d~pesas de capital e 
esperamos, numa primeira previsão, a de número 1, gas
tar 41,9 bilhões de cruzeiros em investimentos, e se con
cretizar a previsão 2, nós teríamos uma disponibilidade 

__ de 53,2 bilhões de cruzeiros. 
Esta é a nossa previsão e que, de acordo com o art. 8~> 

da Lei de Meios, o Governo do DF. pode reajustar nó 
meio do ano, apenas se restringindo exclusivamente aos 
projetas já constantes do orçamento aprovado para o 
Governo do DF. 

Vamos apenas ressaltar que, na previsão I, as despesas 
por função se manteve praticamente a mesma do orça
mento aprovado pelo Senado FederaL Apenas, ao au
mentarmos as disponibilidades e mantermos a reserva de 
contingência, essa reserva diminuiu e, em conseqüência, 
aumentou substancialmente a área de saúde e saneamen
to, que é onde, justamente, estamos fazendo Um maior 
esforço de execução. Aquela prioridade da área social se 
mantém plenamente, onde os percentuais de maiores 
despesas estão em educação e saúde, habitação e urba
nismo. 

T.29. ORÇAMENTO-PROGRAMA 1983 
Síntese das Prováveis Realizações 

A. Dese}o, preliminarmente explicar com base no 
Modelo de Planejamento Governamental como. sim
plesmente, desenvolvemos o trabalho para 1983. 

T.JO. PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 

1. Aspirações e Demandas da Comunidade 
. Reuniões Gerenciais do Governador e todo o Se

cretariado com os Administradores Regionais; 
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. Audiência- do Governador com as Lideranças da 
Comunidade; 

. Visita, para conhecer in loco, os principais prOble
mas de cada Administração Regional, levando através 
dos Meios de Comunicação de Massa e dos Administra
dores Regionais; 

. Reuniões Gerenciais do Governador e determina
dos Secretários com as Diretorias de todas as Entidades 
do Complexo Administrativo do GDF; 

. Reuniões Gerenciais do Governador, determinados 
Secretários, Gerentes e Técnicos do Complexo do GDF 
(em função do problema analisado). 

2. Análise do Meio Ambiente Determill3.ção aetU:
lhada das Principais Aspirações e Demandas levantadas 
através de estudos e reuniões de avaliação realizadas 
com o Governador, com o secretariado, Administrado
res Regionais, Gérentes e T'ecnicos do Complexo Admi
nistrativo do GDF. 

3. Política para a Ação Governamental 
Governador determinou: 

~) um conjunto de regras básicas que deveriam ser 
observadas na especificação das soluções de cada um dos 
pt:oblemas analisados; 

b] que fossem elaboradas hipóteses sobre a evolução 
da variação de preços e tarifas de insumos e produtos de 
Ação Governamental; 

c) as Prioridades da Ação Governamental; 
Atendimento Social 
Descéntralização Administrativa 
Urbanização 
Segurança' Pública 

. Transporte Coletivo 
Desporto e Lazer 

--d) que fossem elaboradas três alternativas da "Pro-· 
vável Realização do Orçamento-Programa de 1983". 

4. Diretrizes, Objetivos e Metas 
. Fóram estabelecidos os parâmetros a serem adota

dos na elaboração da Provável realização do Orçamento 
Programa de 1983. 

5. Orçamento-Programa 
. Todos os Setoriais de Orçamento elaboraram três 

alternativas da Provável Realização de Orçamento
Programa 198?; 

A Coordenação do Orçamento consolidou, anali
sou e discutiu estas propostas com os Setoriais; 

. A Coordenação do Orçamento avaliou o Provável 
Desempenho Económico Governamental. 

6. Avaliação do Desempenho Governamental 
. O Governador com todo o Secretariado, analisa

ram e avaliaram este provável desempenho Governa
mental. 

7. Determinação de Ações Gerenciais 
O Governador determinou que fosse realizadas re

visões no sentido de se reduzir ao mínimo indispensável 
as Despesas Correntes de modo a liberar recursos para 
acelerar a execução de Projetas que visem a solucionar 
os Principais Problemas da Comunidade. 

. Após realizadas as revisões o Governador determi
nou que o Orçamento-Programa, dentro da alternativa 
de mais provável realização, fosse executado. 

B. Análise da provável realização do Orçamento
Programa 1983. 

Anotações sobre a análise 
Quadro com explicações por função 

T .31. DESPESA POR FUNÇÃO 

C. Avaliação da Execução Orçamentária 
6.2. Orçamento-Programa 1983- Complexo Admi

nistrativo do Governo do Distrito Federal 
Esclareço a Vossas Excelências que o Orçamento

Programa do Governo do Distrito Federal, que acaba
mos de apresentar, envolve somente a sua Adminis
tração Direta, incluindo Transferências para Fundações 

- e Autarquias e Subscrição de CapitaiS nas EmpresaS. 
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Estamos na elaboração do Orçamento-Programa con
solidado de todo o Complexo Administrativo do Gover
no do Distrito Federal. Em conseqUência desse trabalho 
ê que podemos apresentar um quadro consolidado de tal 
demonstrativo, ainda sujeito a modificações, devido à 
não realização de algumas Reuniões Geren.ciais a serem 
feitas com as Empresas do Governo d-2, DistritO Fe!]_era.l. 

O Orçamento-Programa de todo o complexo ad~iJ?iS
trativo do Distrito Federal está alçado a sua recei~ã e~ 
seiscentos e dezesseis bilhões de cruzeiros e ~~ despesas 
em seiscentos e nove bilhOes de cruzeiros. 

Eu teria aínda para apre5entar a V. Ex•s alguns d_~s 
nossos principais programas,- mas em face dÕ adiatÚado 
da hora, vou apenas citar esses grandes problemas:_ 

O primeiro grande problema- a que me referi são as in
vasões do Distrito Federal. Esse-mapa consubstancia o 
primeiro levantamento, em primeiro lugar, a respeito 
dessas invasões. Esse plano, em síntese, mostra onde es
tão situadas essas invasões e como pretendemos 
solucionâ~Ias numa primeira idéia. Estabelecemos algu
mas diretr:izes básicas que vamos ler pãra V. Ex•s Primei
ramente nós vamos manter essas invasões, no mfnimo, 
nas mesmas localidades em que se encontram, sempre 
que as condições técnicas e econômicas perlnftifeiD. Va
mos dividir o programa de assentamento em etapas, sen
do que na primeira etapa terã, no mlnimo, arruam~nto, 
água, energia elétric:i, iluminação pública e escola. ~ 
etapas seguintes serão estabelecidas, deperldente dos re
cursos disponiveiS. Os loteS-serão, em principio, de 120 
metros quadrados, não podendo ser menores do que 96 
metros quadrados. 

Os lotes, em princípio, serão ocupados por contratos 
de ocupação provisória, no QlfarfíCãfâ declarado o preço 
atual acompanhado do critério de correção. 

A regularização do lote Poderá ser feita a medida em 
que seu usuário -estíVer em -cOndições de fazê-lo. 

As famílias assentadas receberão ajuda para tra_risfe
rência e melhoria de suas moradias. 

Serão mantidos os critêÍ'ios estabelecidos para a"Vila 
São José, recentemente transferida na área de Braslãn-
dia. · 

Esse critério determinou número de famflilis, nú~-ero 
de pessoas, determinou, também, que quem já tem resi~ 
dência não será atendida, etc. Estamos fazendo um le
vantamento complexo. Temos um trabalho preliminar 
de um grupo multidisciplinar e estamos re~mente numa 
fase em que algumas cidades já têm decisão e está em ple
no trabalho de projeto técnico, para que se possa apre
sentar ao BNH e obter os recursos necessários do PRO
MORAR e de outro projeto do BNH, ou de origem do 
FINSOCIAL. -

Um outro programa com o qual estamos preocupados 
é o programa habitacional. Estamos fazendo estudos, 
porque estamos realmente preocupados em evitar o de
sencadeamento de pressões a serem exercidas pelas clas
ses de poder aquisitivo maior sobre as cla~Ses de poder 
aquisitivO menor. Então, O nosso programa pressupõe 
que vamos oferecer possibilidades de residências a diver
sas camadas da população em termos de poder aquisiti
vo. 

O outro problema que nos preocupa - e mostramos 
aos Srs. o levantamento da Ceilândia - é o problema do 
esgotamento sanitário desta área. Temos um programa e 
estamos em negociação com o Banco Nacional da Habi
tação para o atendimento deste grande programa na Cei
lândia. 

Finalmente o problema dos transportes coletivos. Es
tamos empenhados num plano de melhoria dos trans
portes coletivos. Numa primeira etapa, que está ero ple
na execução, procuramos melhorar esse sistema. através 
da f'lscallzação, do treinamento de pessoal, da renovação 
da frota, da infra-estrutura diária e da comunicação com 
os usuários. Na segunda etapa que já se iniciou, estamos 
fazendo um estudo de tráfico, de otimizaÇão da locação 
das linhas, uma racionalização dos transportes de inte-
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gração, uma avaliação do desempenho operacional, para 
que se possa realmente fazer uma revis~o do modeJo tari
fário. 

Finalmçnte a terceira etapa, mais a longo prazo, que 
estuda a implantação do:; transportes de massa. 

Planejamento Governamental 1984/1986. 

Ainda neste ano de_ t983, o Governo do Distrito Fl;de
ral, através da Presidência da RePóblica, terá que enca
minfi<i.r ao Congresso Nacional, além da pr~posta Orça~ 
mentária pa~a _o exercício de 1984, a proposta de .. Orça-

" menta Pluria~Õ.al de Investímento"- OPI para o per_fo
do de 1984/1986 e, para a elaboração desta proposta, a 
equipe de meu GOverno já está empenhada em prepará
la, executando todos os níveis do Pianejamento Gove_r~ 
namental. 
-Desde já, ~~1Õco-me- à ínteir_a _!iisposiç~o de V. Ex•s 

para aqui voltitr com propósito de debater o Planeja
mento Governanlental 1984/1986. b3.se das Propostas 
Or-çamentárias a serem apreciadas e apreciadas por V. 
Ex~s 

ENCERRAMENTO 

Excelentíssimos Senhores Senadores, 
· Esta ê a breve exposição sobre o que meu Governo 

executou nestes últimos nove meses e o que pretende exe
- cutar até março de 1985. ProcUrei levar ao conhecimento 
de Vossas Excelências os pontos que julguei mais impor
tantes, dentro do tempo que me foi concedido. 

Nada disso fiz ou pretendo fazer sozinho. DiSponho 
de uma equipe coesa, competente, responsável, a co
meçar pelos Senhores Secretários aqui presentes, passan
do por um segundo escalaão composto de excelentes 
profissionais, e terminando por cerca de 60.000 dedica
dos funcionários e empregados, integrantes, todos, de 
uma Equipe a Serviço- da Comunidade, cujo atendimen
lo nas-melhores condições possíVeis, ê a razão de nossa 
existência. 
-·Antes de encerrar peço permissão a Vossas Excelên

cias para apresentar meus Secretários, que ficam à dispo
sição dessa Comissãc a fim de esclarecer d~talhes dos 
planos e programas afetos às suas respectivas secretarias. 

APRESENTAÇÃO DOS SECRETÁRIOS 

Obrigado pela atenção de Vossas Excelências. 
Sr. Presidente, 
Coloco-me à disposição para perguntas. 

RELAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DO GOVERNO 
DO DISTRITO FEDERAL 

1. Cesar Rômulo Siú·eira Neto 
Secretário do Governo 

2. José AntQnio A rocha Da Cunha 
Secretário de Administração 

3. Celso Albano Costa 
Secretário. de Finanças 

4. Eurides Bn'to Da Silva 
Secretária de Educação e Cultura 

5. Jofran Frejat 
Secretário de Saúde 

6. Haroldo De Castro Oliveira 
Secretário de Serviços Sociais 

'· JoSé Carfõs Mel/o 
-Secretário de Viação e obras 

8. José Horácio Da Costa Ahoudib 
Secretãrio de_ Serviços Públiços 

9. AlCeu Sanches 
Secretário de Agricultura e Produção 

10. Lauro M elchiades Rieth 
Secretário de Segurança Pública 

11. Jorge De Moraes Jardim Filho 
Chefe do Gabinete Civil 
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_12. Cel. PM. Antônio Fernando De Oliveira Brandão 
Chefe do Gabinete Militar 

13. Emmanuel Francisco Mendes Lyrlo 
Procurador Geral 

Obrigado pela atenção de V. Ex• e peço desculpas pelo 
tempo que eu ultrapassei. 

Sr. Presidente, ~oloco~me à disposição para as pergun~ 
tãs que V. Ex•s julgarem necessárias. (Multo bem! Pal
mas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Vamos 
entrar na segunda parte das nossos trabalhos, que são os 
debates~ Pelas inscrições que eu tenho em mãos, tem 
como primeiro inscrito o Senador Marcelo Miranda, a 
quem concedO a palavra. 

O SR. MARCELO MIRANDA - Sr. Governador 
Josê Ornellas, ouvimos, com atenção, a exposição de V. 
Ex• e chegamos à conclusão que o Distrito Federal é 
uma síntese do Brasil em que vivemos; chegamos à con
clusão que nesses cinco mil e poucos quilómetros qua

-drados, temos grandes problemas brasileiros aqui tam
l:!êm implantados, aqui também sendo vividos. A imi
gração trouxe e traz sérios problemas para o Distrito Fe
deraL 

Claro que seriam vârias as perguntas que poderíamos 
fazer a V. Ex• relativas à lei do uso do solo, porque se 
vêm coisas mais específicas, que não estão abrangentes a 
cada um dos setores enunciados de maneira brilhante 
por V. Ex•, como o Lago do Paranoâ. 

Mas eu me deteria em um assunto que me toca muito 
de perto, que é a qualidade de vida da pessoa, do b_rasi
lei!o, principalmente da criança. 

Vimos na sua esplanação que, em termos de educação, 
praticamente se atinge 95%, de atendimento às crianaças 
de zero _ _i catorze anos. 

Tenho uma preocupação, por se tratar exatamente de 
uma síntese do Brasil, verificada na nossa Capital, em 
Campo Grande, cidade em que vivi, com muito menos 
favelas, poderia se dizer assim. As crianças, mesmo ten
do estabelecimento_ de ensino, sendo atendidas pelo pro
fessor, pela colocação física das escolas, elas sentem a ca
rência, principalmente da saúde; é uma criança, que vem 
das várias regiões brasileiras para trabalhar, que ganham 
um salário pequeno, que ê a maioria, entram para esses 
estabelecimentos de ensino que vimos aqui, 95%- acre· 
dito -e não sãQ çapazes de aprender, pela própria es
trutura física de alimentação e saúde; eu perguntaria, em 
primeiro lugar, qual o programa do seu Governo, para 
que possa dar a essa criança a condição de, ao assistir a 
aula, ao ouvir do professor, ela tenha condição física de 
assimilar aquilo que está vendo e aquilo que estâ ouvin
do? 

Em segUndo lugar, o setor de saúde que deve estar de 
mãos dadas a este setor de educação, assim como à Fun
dação de Serviços Sociais. Sabemos porque jã participa~ 
mos de administração, tanto em prefeituras como no 
Governo, onde verificamos a dificuldade que tamos em 
fazer co.m que os Secretários compreendam a necessida
de de estabelecer a união e um trabalho em conjunto. 
Normalmente cada Secretário gostaria de ver os proble
mas da sua secretaria resolvidos e, difiCilmente, uma coe
são e uma soma de esforços no mesmo sentido, que é da 
melhoria da condição de vida, principalmente da popu~ 
lação de zero a catorze anos. 

Existe, então, esse entrosamento entre a educação, 
saúde e a promoção social? 

Em terceiro lugar, _nós verificãmos, através de estatí~ti
--~ na nossa_ Ci!pitál, e "tambêm no nosso Estado verifica
se isso, que o êxodo das escolas, não sei se acontece no 
Distrito Federal, é da ordem de 20% ou 21%, isto é as 
crianças iniciâm oS seus estudos e não chegam até o fmal. 
~ somando~se 20% de repetentes, daria um total de 40%. 
Pr;ticamente 40% da receita do investimento cm Cl,lSteio 
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para manutenção das nossas escolas seriam, praticamen
te, jogados fora, primeiro, pelo êxodo e, segundo, pela 
repetêriciac 

Verificamos~ preoCupados até com esse número, que 
17% dessas crianças têin problemas de visão e que, mui
tas vezes, o êxodo ou a repetência seriam, tãmbém, con
seqiiente, da falta de visão da criança. Este é um proble
ma verificado aqui, no Distríto Fe"deral, e e estã serido 
procurada uma maneira de solucioná-lo? Muito obriga
do. 

O SR. JOSE: ORNI'óLLAS - Exm• Sr. Senador Mar
celo Miranda, em primeiro lugar, em relação às con
dições de aprender, temos, como foi visto na nossa expo
sição, ãreas completamente distintas dentro do Distrito 
Federal. Temos âreas como o Plano Piloto, o Guarã, o 
Cruzeiro, enfim, há um nível social e de poder aquisitivo 
mais elevado, e nessas áreas, tanto o êxodo da escola, 
como· a pr6príi:i repetência-São em níveis niãis baixos do 
que nas regiões mais carentes, especialmente na periferia. 

O programa básico é a merenda escolar, mas além da 
merenda escolar, temos outros programas integrados 
com a Secretaria de Saúde e de Serviços Sociais, para 
atender, especialmente, o menor carente. 

V. Ex• verificou que, por mais de uma vez, eu fiz ques
tão de ressaltar que o Governo tem que ser uma e-q-uipe e 
que não é possível solucionar problemas da gravidade 
dessa que V. Ex• levantou sem que, realmente, haja en
tendimento e decisões a nível superior. 

Existe a união entre as três Secretarias básicas qUe 
atendem, realmente a criança: a Secretaria de Educação, 
a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Serviços Sociais. 
Dentro dos seus projetas em que existe sempre a coorde
nação por parte de uma, as demais participam. EXistem 
convênios, contratõs, quando realmente isto é feito entre 
as fundações, para que fique bem definido o que cabe a 
cada uma delas. 

Quanto ao êxodo da escola, queria dizer a V, Ex •que 
realmente o que acontece no Dístritó Federal-- eu que 
passei quatro anos rio Mioist_é:ri_o da Educação, que 
como militar andei por esse Brasil afora- chegou a me 
impressionar. Para V. Ex• ter uma idéia, tQda vez que 
uma criança no DistiitO"Federal falta à escola por sete 
ou dez -dias, ou coisa mais ou menos assim, a escola c-o
munica ao Complexo AdminiStratiVif·.:..:.._·-aqi.ii--ã pãrte 
educacional tem um conjunto de escolas que é coordena
do pelo que chamam de complexo administrativo. 

Muito bem. A diretora da escola comunica ao_ Com- -
plexo Administrativo que há uma criança que mora em 
tal lugar e que não vem à escola há dez dias. 

O COmplexo Administrativo tem, na sua eStrutura, as
sistentes sociais. Em vez de ter uma em cada escola, por
que seria dispendioso, existe dentro do próprio -Comple
xo AdministrãtiVO-. 

Essa assistente social está ligada intimamente-ao Cen
tro de Saúde e ao CDS, que é o Centro de Desenvolv
mento Social que existe em Cada região. Mas nesse ponto 
a assistente social vai à casa da criança para saber por
que ela está faltando, se se mudou definitivâmente de 
Brasília, se tem problemas de saúde, etc. 

Então a mim, realmente, impressiona -porque é um 
atendimento quase que pessoal, ou quase que à famflia 
diretamente. Esta é a estrutura que existe no Distrito Fe
deral, que já encontrei aqui e que, apenas, a minha ação 
é uma ação de um governador que passou 40 anos traba
lhando em equipe e que exige que todos trabalhem em 
equipe. 

Dentro desse conjunto de coisas é que não temos, real
mente, o êxodo tão marcante como nos demais Estados. 

Eu confesso que, no momento, não tenho dados certos 
sobre esse êxodo. 

A SR• EURIDES BRno-- Só para dar um indica
dor ao nobre Senador, a taxa mais preocupante brasilei
ra de reprovação, misturando com evasão, porque como 

sabe o ilustre Senador, no Brasil em estatística é muito 
difícil saber o que debitar à evasão e à reprovação nas ta
xas da passagem da Primeira para a segunda série, que é 
o ponto crucial brasil.eiro. Enquanto no Brasil, como um 
todo, a taxa fica em tOrno de 49%, ou seja, p3.ra cada um 
que passa, em termoS de Brasil, para a segunda sêrie, um 
está retido; no Distrito Federal - e estamos usando os 
dados, portanto, do denso de 1980- temos a mãis baixa 
taxa de evasão e repetência, situando-se, agora, em torno 
dos 19%, o que, para nós, nas condições do Distrito Fe
deral, ainda significa, para as nossas metas, uma alta fai
xa, mas tem contribuído muito, como S. Ex), o Sr. Go
vernador, explicou muito bem, o problema de todo esse 
atendimento, porque n6s não só fazemos a chamada es
colar - e é uma das poucas unidades da Federação que 
faz a chamada obrigatória para a matrícula aos 7 anos
mas faz cumprir um oUtro aspecto do artigo da legis
lação, que é específico; que é o da fiscalização à freqiiên
cia às aulas. Então, no Distrito Federal, além de fazer
m_os_a chamada es_colar, fazemos a fiscalização à fre-
qüência. \ 

Então, ft6s t~mos, Por complexos escolares, como ex
pôs o Sr. Governador, dados à disposição de V. Ex', por 
exemplo, quando a criança faltou e não retornou, ou os 
pais retornaram ao Estado de origem, é muito comum, 
qu·ando choveu no Nordeste, por exemplo, a família vol
tou e nós, então, sabemos disso, então, soube que vai ha
ver um assentamento definitivo de_determinada invasão 
e a família saiu do Gama e veio para uma outra ~rea, 
com ã esperança que já haja uma solução para aquele 
problema da invasão ali. Então há, para nós, um cruza
mento de dados, que é fácil mostrar e comprovar, onde 
anda, realmente, o nosso aluno. 

o-problema do atendimento à saúde é extremamente 
entrosado, mas começa dentro da escola, com o progra
ma integrado de saúde escolar, que foi eleito, agora, pela 
Organização Mundial de Saúde, como um programa 
modelar para atender a criança em países em desenvolvi-
mento. 

Então, o programa integrado de saúde escolar no Dis
trito Fede-ral tem sido indicado a países em desenvolvi~ 
mento pela Organização Mundial de Saúde, e temos es
tagiários de vários pafses do mundo principalmente de 
Es~ados brasileiros. Quando o caso_entra o atendimento 
dentro da escola e, em determinada linha, ele é passado, 
então, para os postos de saúde da região a que a escola 
está subordinada, num perfeito entrosamento. E um ou
tro trabalho, dentro dessa linha desse menor carente que, 
às vezes, se evade da escola porque necessita ajudar cedo 
na renda familiar, Brasília tem uma expc_:riência única no 
gênero, também, que é uma escola aberta, funcionando 
no Parque da Cidade, e a criança é que faz o horário, de 
acordo com o seu trabalho, e não a escola faz o horário 
para a criança. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandr.e Costa)- Peço des
culpas ao Sr. Governador, por interromper, enquanto 
recebemos o Sr. Presidente do Congresso Nacional. 
(Pausa. Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Conti
nuamos os nossos trabalhos. 

O SR. JOSE: ORNELAS- &mo ·sr. Senador Marce
lo Miranda, espero que tenha respondido às suas inda
gações, aíilda que com o auxílio da nossa Secretária de 
Educação. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, segundo 
orador inscrito. _ 

Os trãbalhos estão assim previstos: durante 5 minutos 
o Senador fará perguntas, -durante s·minutos o Si'. Go
vernador responderá e haverá 5 minutos para debates ou 
perguntas não bem esclarecidas, entre os Secretários, os 
Senadores e. o próprio Governador. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE- Eminente Governa~ 
dor e distinto camarada, o assunto de que vou tratar já 
tinha sido ventilado com o Presidente da Comissão do 
Distrito Federal, o Sr. Senador Alexandre Costa, que se 
dispõe a ser a ponte entre o problema e V. Ex•, mas não 
pode-ria deixa"! d"e aproveitar a presença do eminente Go· 
vernador e expor o problema, em primeira aproximação, 
sem prejuízo da cobrança e é S. Ex• o Sr. Senador Ale
xandre Costa um emérito cobrador. 

:t: o seguinte: sou membro da Sociedade São Vicente 
de PãUla e todo sábado o meu-grupo, como as dezenas-de 
outros grupos, visitam ba,rracos aqui de Brasília - isto 
não fazemos mais por nós do que pelos pobres, é um 
conselho de São Vicente de Paula. Disse ele: "visita sem
pre os teus pobres ou o teu pobre, se só tiveres um e, não 
deixes que nada se interponha entre ti e eles, pois tu pre
cisas mais deles do que eles de ti." Então, n6s estamos fa
zendo caridade a nós mesmos e os nossos pobres são do 
Paraná. Parece - não conheço todos os núcleos popula
cionais _daqui - mas parece que não tem nenhum mais 
desordenado do que o Paraná. Basta dizer que da pri
meira vez que fomos lá, fomos procurar determinada 
pessoa, na rua São José e, abordado os passantes, eles 
respondiam: "Mas qual rua São José?"- Porque aqui 
tem se"te RUas São Jos-é". 

Ãs feiras, onde se vende a carne, tenho a impressão de 
que a Saúde Pública nunca foi lá e nem deve ir mesmo, 
porque, senão, vai criar um problema terrível, vai privar 
a população da carne e é melhor carne com micróbio do 
que viver sem carne, a verdade é esta, (risos) 

E também, assim, nessa Unha de dramatização, poder
s-e-ia dizer que o autor daquele samba "Lata d'água na 
cabeça, lá vai Maria" podia ter se inspirado lá no Para
ná. É nessa hora que a gente acha bom ser homem. Não 
vi nenhum homem com lata d'água na cabeça, no Para
noá, mas elas, coitadas, as Amélias, as Marias, é um vai
e-vem constante, todos os dias. 

_Disse_ V. Ex•, Sr. Governador, que há 10 mil barracos 
aqui, em Brasília, perfazendo uma população de 70 mil 
habitantes. Tenho a impresSão de que o Paranoá é todo 
ele classificado çomo barracos, porque parece-me que, 
salvante a igreja, tudo mais é barraco. Acho que há pelo 
menos uns lO mil barracos no Paranoá. Assim, a grosso 
modo- e aqui faço uma comparação com a minha Ala
goas, que tem 95 municípios - o Núcleo do Paranoã 
tem mais habitantes do que 70 das sedes municipais de 
Alagoas, considerando que ele deve ter 10 mil habitantes 
aproximadamente. 

_ Todas as cidades_ de Alagoas, até o Rote~ro, que é um 
lugar que só tem urna eleitoral, já têm médico permanen
te, mas o Paranoá não tem. Não estou exagerando e, se 
exagero, não é por gosto, mas o médico vai lá uma vez 
por se~ana e, por sinal, todos fazem elogios aos seus ser
viços, é bom dizer isso. 

O Pru:anoá, parece-me que é uma cidade satélite clan
destina, não se pode classificar simplesmente como uma 
simples invasão, é uma cidade cladestina. 

Disse o eminente Governador que as invasões- e fo
ram as suas próprias palavras - se as condições técnicas 
e econômicaS permitirem, continuarão e as demais terão 
os invasores mudados. Então, a minha pergunta: O Pa
ranoá está condenado? Todo aquele aglomerado, aque
las milhares de pessoas vão ser removidas? E serã que as 
dificuldades da hora presente, que todos sabemos que 
são aguçantes, vão permitir uma mudança, assim, num 
espaço de tempo razoável? Temo que não. 

Então, Sr. Governador, nesta hipótese é que eu faria 
também uma segunda e derradeira pergunta a V, Ex•: te
nho ·em vista as precarissimas condições sanitárias e as
sistenciais ·-em que vivem os milhares de habitantes do 
Paranoá, não seria posslvel um plano assistencial de 
emergência, até que se possa fazer o grande plano ideal 
da mudança? Aqui lembro-me de um provérbio francês, 
que diz .. o étimo é o píor iniffiigo do bom". Os morado-
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res do Paranoá não querem nem o bom, eles pleiteiaffi 
apenas o sofrível. 

Muito obrigado. 

O SR. JOSf: ORNELLAS- Ilustre Senador Luiz Ca
valcante, realmente o Paranoá pode-se se chamar de 
várias coisas, invasão, uma cidade irre8ular, cresceu, nos 
últimos anos, violentamente, hoje tem n-a- ordem de três 
mil barracos, cerca de quinze mil pessoas e ela é, real
mente, um sério probleina-para o GovernO-: Mas, nós va
mos resolvê-lo, ou fixando-os lá; ou transferindo-os de 
lâ. 

Gostaria de apenas voltar um pouco ao geral, para de
pois descer ao Paranoá. Na realidade não tive muita 
oportunidade porque o tempo estava urgindo e eu não 
tive condições de explicar melhor o problema das inva
sões. 

Ao assumir o Governo, jã existia-o levantamento, em 
conselho com os meus secretárioS, emiti umã opiniãO dé 
que é difícil para um Governador -e para um Governo, 
dentro da Capital Federal, esquecer que existem setenta 
mil pessoas vivendo nessas condições que o Sr. acabou 
de explicar. Em conseqüência disso, a primeira deciSão 
do Governo ê que n6s vamos enfrentar o problema. 
Bom, a partir daí começamos a fazer estudos dentro da~ 
quelas premissas básicas a que- aqui me releri. Acontece. 
que, em determinados locais, como por exemplo o Para~ 
no"á, nós estamos estudando as condições técnicas da re
gião. O que nós queremos eVitar ~que se repitam alguns 
erros do passado, quando a área técnica não foi ouvida e 
acampamentos foram feitos em determinados locais, e 
permeáveis com difícil acesso, tornaram muito caros 
posteriormente o conserto dessa situação. O Paranoá, só 
para que se tenha uma idéia, vai criar um nova cidade 
descentralizada. Segundo, só para o abastecimento de á
gua, que não é disponível naquela região, o Governo do 
Distrito Federal teria que dispender um bilhão de cruzei
ros, só para assentar dezoito mil pessoas. Esse bilhão de 
cruzeiro-s, se bem empregado em outro lugar, pode per
mitir o assentamento de muito maior número de pessoas. 
Mas acontece que, sob o ponto de vista social, o ideal é 
manter o Paranoá lá, as pessoas estão fixadas, com raras 
exceções - tem. gente que só estã há cinco dias - mas 
tem alguns que são antigos ali, mas que tem muita gente 
que chegou ali nos últimos três anos. 

Pelo nosso levantamento, cerca de 30%, aproximada
mente, são pessoas que trabalham no próprío Lago 
como faxineiras, jardineiroS, etc, Uma grande parte tra
balha no Plano Piloto~. excepcionalmente trabalham em 
outras cidades. Então, o Par'ar10á, realmente, vou lhe 
confessar, é uma das invasões que nós aindil não conse
guimos chegar a uma solução definitiva, se mantemos ou 
se transferimos. De qualquer maneira, temos procurado 
e vamos procurar cada vez mais, se a demora da solução 
for grande, atender com planos de assistência emergen
cial. Fica, realmente, a sua proposta como válida, até 
que se possa definir o que fazer com as dezoito mil pes
soas e com os três mil barracos do Paranoá. Queria dizer 
sempre que as soluções, pelo menos no meu ponto de vis
ta, precisam ser pensadas, elas têm aspectos políticos, as
pectos sociaís, mas tem que se verificar se reS01Vo sOCial
mente o problema da pessoa, a custos mais baratos e 
com problemas menos sériOS, onde jã tenhà frailspÕrtt, 
escolas, etc. 

Então, não vou dizer para V. Ex•, porque não é do 
meu feitio dizer que vou tirar o Pai"anoá, ou que eu vou 
deixar o Paranoã, porque ele, realmente, para nós, ainda 
é uma interrogação. 

Espero ter respondido a sua pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -O tercei
ro orador inscrito é o Senador ALberto Silva, a quem 
concedo a palavra. 

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. Governador José Or
nellas, quero, em primeiro lugar, congratular-me com V, 

DJ;ARIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seçãotn 

Ex~ pela exposição que fez, uma exposição objetiva, ape· 
sar de V. Ex• ter pedido desculpas pelo tempo que exce-
deu, foi concisa e creio que_a todos nós satisfez. 

Eu tenho duas perguntas aqui a V. Ex•, que não são 
bem perguntas, talvez fossem até sugestões. Mas apro
veitando a palavra do nobre Senador Luiz Cavalcante, 
quero lembrar a estória que se conta às crianças, de que a 
onça e o bode trabalhavam no mesmo fim para -construir 
uma casa. Verifico que o Senador Luiz Cavalcante traba
lha no Paranoã, como ele acabou de dizer, com uma ins· 
tituição de São Vicente, e por isso mesmo, elé ciísse que 
estâ fazendo o beneficio a ele mesmo. Há cerca de cincO 
anos, a minha esposa e outras senhoras foram também 
ao Paranoá, e creio que estamos trabalhando na mesma 
área, talvez uns à noite e outros de dia e ainda não Unha-

- moi nos en2Õntrado. Na verdade, a situação do Paranoã 
- e aqui presente está o meu colega )oséCcirios Mel_lo, 
~q~e" é um excelente e competente Secretário de V. Ex•, e 
muitfS vezes eu telefonava a ele perguntando se havia 
possibilidade de se abrir um poço, se era contra a lei 
abrir um poço para dar água para o Paranoá e algumas 
medidas de emergência, 

Na verdade, gostaria de me estender a todas as favelas. 
V. Ex~ disse que são setenta mil; lá no Paranoã, entretan
to, há dois problemas, cÔmplementando a palavra do 
Colega Luiz Cavalcante, graves. Um, é das crianças que 
fi;am em casa quando as mães saem para trahalhar e não 
hâ ninguém para ftcar com elas, outro, é -dã-água e V~ 
Ex•, como bem disse, é bom que se resolvam os proble
mas com o menor custo. Talvez, com a colocação de dois 
ou três poços tubulares e com tratamento siQlples, possa 
dar, sob a forma de chafariz, aquela oportunidade de 
que todos tenham água limpa, porque a água que .tem lã, 

--Sr. Governador, é impossivel de se conceber que conti~ 
nu.e alimentando aquela população, 

Então, é claro. como disse V. Ex•, não se sabe se a po
pulaç_ão vai mudar ou se fixar. Nós temos uma equipe de 
voluntários que trabalham lá. São médicos; são dentistas 
e nós construímos, com doações, um pequeno barraco 
ao l_!:!.do da igreja. Esse barraco tem luz, mas não tem 
quem pague a luz, porque afinal são todos voluntários 
que vão lá prestar servjços. Há um problema que nem 
caberia ser mencionado aqui, por tão simples que é, mas 
no barraco, onde os médicos e os dentistas estão aten
dendo aquela população carente, a luz está cortada por 
falta de pagamento, porque não tenl nenhuma entidade 
que cuide disto. 

Então, a colocação que eu faria, Sr. Governador, era: 
ficando ou não a invasão- e sei que V. Ex• tem o maior 
empenho em resolver todas elas- que o Paranoá, pelo 
menõS, tivesse eSsa emergêilcia que V. Ex• já prometeu. 

Lembro, como sugestão- e o Dr. José Carlos Mello, 
aqui, poderia até dar o seu testemunho - que talvez 
poços tubulares, não muito caros, dêem uma água potá
vel razoável em forma de chafariz, para atender este 
problema crucial. E o segundo, o das crianças, que ficam 
lá, e apesar de um pavilhão da Legião Brasileira de Âs
sistência Social, apesar, também, de um trabalho nosso 
de atendimento a essas crianças carentes, ainda há muito 
o que fazer, Talvez a solução de emergência. fosse ali
mentar estas crianças com uma merenda escolar, en
quanto as suas mães trabalham fora. 

E como os meus cinco minutos já Se esgotaram, creio 
que não daria mais tempo para uma segunda, que diria 

_respeito ao transporte urbano. Hoje, a Empresa Brasilei
ra de Transportes Urbanos faz sete anos de existência. O 
Dr. Josê Carlos Mello foi meu auxiliare naquele período 
nós fizemos um projeto de transporte- urbano para 
Brasília. V. Ex• abordou o problema com muita precisão 
e os programas que se sucedem parecem que vão serre
solvidos. Lembro apenas que, entre as decisões_que to
mamos, aquela de substituir o automóv"ef ... (fora do mi
crofone) 
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O Plano Piloto foi uma cidade praticamente feita para 
automóveis. Naquele tempo nós tivemos o cuidado de 
eliminar o automóvel, não como antes, mas para dimi
nuir {inat,~díve/) construir aqueles ônibus e andar silencio
samente, a custo baixo, no Plano Piloto, fazendo a inte
gração ou substituindo o automóvel. Perdoe-me se de
morei muito na rUinha colocação. 

O SR. JOSÉ ORNELLAS- Ilustre Senador Alberto 
Silva, voltamos ao Paranoá. Ao assumir o Governo, às 
vezes tenho tido o cuidado de não me referir ao passado, 
havia, ou melhor, existe ainda dentro do própriO Gover
no uma posição de que não é interessante que se atenda 
emergencialmente a essas populações, inclusive porque 
eles apresentando uma conta de luz, uma conta de âgua, 
etc.,_ traria uina possibilidade de uma comprovação de 
posse. Se isso é verdade, nós temos que realmente solu
cionar o problema o mais rãpido possível. O que acho é 
que, no momento em que fixarmos essas pessoas em lo
cais definitivos, teremos condições de até atender as suas 
crianças. Vou lhe dar um ex.emplo: este ano transferimos 
algumas pessoas que eram invasores diferentes, lâ em 
Brazlândia, porque invádiram casas dos outros, e .nós 
transferimos essas pessoas para um bairro que hoje nós 
chamamos Bairro São José. O qUe aconteceu? Transferi
mos as pessoas dentro de critérios, fixamos essas pes
soas, cada um levou o seu barraco, ou então, simples
mente jogou o seu barraco fora porque a organização e 
mais o Serviço Social lhe deram tábuas novas, pregos, 
layouts de um barraco; ele simplesmente pegou o barraco 
dele e jogou fora. Fixaram-se com água corrente, no seu 
terreno, com luz, iluminação pública e o arruamento 
com pedra, com cascalho, não foi preciso colocar a esco
la porque havia uma próxima que poderia_absorver essas 
crianças. Mas, logo em seguida, vieram os. Luiz Caval
cante e-os Albertos Silva ajudando ao Governo_, estabele
cendo lá uma creche. O Padre José estabeleceu a_ sua 
Igreja, com assistência so.cial, entrosando-se com o siste
ma social do nosso Secretário Haroldo de Castro. Então, 
tudo ficou facilitado. 

Neste momento eu gostaria de dizer que nada se solu
ciona sem ajuda da sociedade; o Governo não tem con
dições -de resolver todos os problemas. E no momento 
em que está organizado é IDui'to importante a facilidade 
dô entrosamento das pessoas que ajudam o Governo, 
para que se possa dar soluções. Se realmente não colo
çarmos no Paranoá a água e a luz é porque julgamos que 
temos' que dar uma solução definitiva para o problema, 
mas admitímos, conforme levantou o Senador Luiz Ca
valcante e V. Ex• que precisamos talvez nos juntar a es· 
sas pessoas, que lá trabalham, para uma ajuda maior à 
população. 

Mas, o problema da água é um problema emergenciaJ, 
porque, quando falei que vou gastar um bilhão é porque 
estou pensando que não posso colocar um sistema de ã~ 
gua falho, porque a população, à medida em que recebe 
a sua ãgua, passa a ser exigente; e ela tem o direito de ser 
exigente. "Estã faltando água, falta três dias, falta qua
tro dias". Então, numa hora dessas, o Presidente da 
CAESB e o Dr. Abudib quer que o Governador lhe dê os 
recursos para que a ãgua tenha vazante, pressão, etc., 
para que a água não venha a faltar, porque, realmente, 
isso é mal para a sua empresa, que passa a ser deficiente e 
não o próprio Governo. São problemas que estamos 
equacioando. 

Se a solução do Paranoâ demorar, nós prometemos 
aos nossos emimentes Senadores que vamos organizar 
um si tema emergencial para atender ao pessoal do Para
noá. 

Quanto ao transporte urbano, eu já vi que V. Ex•é e.s
pecialista e, sendo um especialista, sabe das nossas difl
culdades, tendo em vista as características de Brasília. Aí 
é que queremos evitar novas Paranoãs. Hoje temos cida
des espalhadas, distantes do nonto onde a oferta de tra-
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balho é maior, que é o Plano Piloto, com distâncias gran
des, com vazio no meio, o que realmente-cauSá uma 
grande dor de cabeça ao Governo, para dar um bõffi 
transporte e tarifas justas. V. Ex• é um especi~lista e sabe 
e deve ter pena do Governador e do seu Secretário na 
hora de solucionar esse problema, mas nós vamos chegar 
lá, nós estamos com o auxmo da EBTU, do GEJPOT e 
com o apoio do Ministério dos Transportes, procurando 
uma solução que continue a dar um bom transporte e 
que se consiga, m_cdiante determinadas soluções, caloR 
ca.ndo a criatividade para funcionar, para que nós-collsi
gamos, pelo menos, dar ao usuârio uma tarifa justa, que 
ele possa, realmente, sem sacrifício, utilizar o seU serviÇo 
de transporte para o seu tr~balho, ao mesmo tempo em 
que não podemos deixar que as empresas permissiO
nárias sejam deficitárias, porque senão a qualidade do 
serviço vai decair e nós queremos um bom serViÇo a cus
tos razoáveis. Muito obrigado. 

O SR. ALBERTO SILVA- Sr. GovernãdQr, quero 
cumprimentar V. Ex• pela maneira objetiva, prática e 
pelo raciocínio que a nós, engenheiros, satisfaz plena
mente: um raciocínio lógico, objetivo e dare. V. Ex• res
pondeu plenamente a minha pergunta. Meus parabéns. 

O SR. JOSf!. ORNELLAS - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. 

O SR. MAURO BORGES - Sr. Governador José 
Ornellas, antes de tudo quero cumprimentar-lhe pelo 
brilhantismo de sua exposição e pelos grandes conheci
mentos que já tem da realida_d_e_dessa nossa região do 
Brasil..~-

O SR. JOS~ ORNELLAS - Trouxe- um pcrucoda
queles nossos tempos de Escola de Estado-Maior. 

O SR. MAURO _BORGES~ Queria fáiêr uma per
gunta simples. 

Uma das coisas que nós mais admiramos e prezamos 
em Brasília é o ar limpo, o ar sem poluição que todos res
piramos, e o meio-ambiente da cidade, de um modo ge
ral. Agora, existem duas grandes ameaças contra isso: é a 
poluição do lago, provocada pelas redes de esgotos, que 
caem nele, e o lixo de Brasília, que cresce a cada dia. Per
gunto: a realidade e as previsões administrativas do 
GDF estão compatíveis com as necessidades de solução 
ou de manutenção dessa condição citada? Era somente 
isso. 

O SR. JOS!i ORNELLAS- Realmente, sempre digo 
que morar em Brasília é um privilégio, porque ê uma ci~ 
dade realmente organizada, arrumada, com áreas verdes 
existentes que causam grandes problemas para o Gover
no, porque para isso_ precisamos dispor de recursos para 
que essas imensas áreas verdes sejam mantidas. Mas, 
como eu disse, Brasília tem que ser preservada e, em con
seqüência disto, o Governo Federal tem que ajudar o 
Governo do DF. Daí grande parte da participação do 
Governo Federal no orçamento do Governo do Distrito 
Federal. 

Esta parte do meio-ambiente tem preocupado muito o 
nosso Governo e eu queria, nesta ocasião, dizer que o 
nosso Senador Lu_iz Ca.Ya.lçªn_t!;__Se referiu ao Lago Para· 
noá com a mais desordenada. Mas nós temos outras in
vasões muito mais sériaS, nós temos a invasão do Cha
parral, estabelecida às ma._rgens de um rio que, quando 
chove, todos os dejetos da invasão são jogados neste rio, 
que passa entre Taguatínga e Ceilândia. 

Então, eram estes os aspectos a que queria me referir 
de passagem. Não podemos deixar o Chaparral onde es
tá, ele tem que sair de lá, nãó só para que se poSsa man
ter o rio livre de uma poluição, como, também, para sal
var aquelas pessoas daquela aflição, porque toda vez que 
chove, tem que se tirar tudo de dentro do barraco. 
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Mas, dentro daS nossas preocupações do meio· 
ambiente, o Lago do Paranoá é prioritário. Estamos "com 
um prog_rama, aprovado pelo Banco Nacional da Habi
tação, jâ que apenas 40% dos custos seriam possíVeís -de 
ser atendidas pela CAESB, tendo em vista a sua situação 
econômico-financeira. Faltava para fecharmos este pro-

. grama , 60%. Então, veio o orçamento. Ao se fazer o 
orçamento: prioridade para o Lago Paranoã, aperto nos 
Srs. Secretários, e com isso, o Distrito Federal enviou 
urna carta ao BNH, se responsabilizando por 60% do 
custo do projeto do Lago Paranoâ. Este projeto está aqui 
em preto, na área referente a Brasma. À primeira vista, a 
impressão que se tem é que a despoluição do Lago Para
noá era para beneficiar os grã-finos do Lago Sul e do 
Lago Norte. Não tem nada disso, ele apenas está preser
vando o Lago e permitindo, com o aumento da capaci
dade do ~ratamento do esgoto, que se atenda a toda a 
Bacia do Paranoã. 

Então, vamos passar a colocar rede de esgoto no Lago 
S_ul, que não existe, no Lago Norte, que também não 
existe, paramos com o programa de esgotamento porque 
iríamos jogar os detritos diretamente no Lago. Em com
pensação, nós vamos acabar Com as lagoas de oxidação 
do Núcleo Bandeirante, do Lago do Paranoâ, e do Gua
râ. Está certo que causam prOblemas sérios de saúde. 
Nesta hora, o nosso Dr. Frejat, reclama porque lá tem 
mosquito, tem mau cheiro, tem uma série de coisas que 
vão sobrecarregar o seu sistema de saúde. Então, esse 
problema está plenamente equacionado, estamos espe
rando uma resposta do BNH e esperamos, quem sabe, 
começar esta obra ainda em 1983. 

_O segundo problema, é o problema do lixo de Brasfiia. 
Tudo isto está ligado àqueles estouro da população, que 
deveria ser de quinhentos mil pessoas; todos os projetas 
e planos foram feitos para atender a uma determinada 
população. No momento em que essa população cresceu 
muito, evidentemente esse.s programas, esses projetas, 
têm que ser reformulados. Queria dizer que, quando en
trei no Governo, eles já estaVam seq.do reformulados, eu 
apenas estou apre..<>sando a sua aprovação e a sua exe
cução. Os Governos passados também se preocuparam 
com isto. 

Então, o problema do _lixo é o mesmo, é o excesso .de 
lixo para uma capacidade de tratamento muito insufi
ciente. O que nós estamos fazendo? Estamos contrat_an
do, vamos iniciar ainda este ano a construção de uma 
nova estação. Nós vamos colocar outra lã, onde tem qui
nhentos e tantos mil habitantes. Esta estã colocada entre 
Ceilândia e taguatinga. Ela vai ser colocada nesta região 
que está sendo apontada pelo Dr. César. Projeto pronto, 
aprovado, em vias de ser licitado. 

O SR. CORONEL ABUDIB - Pos_so dar uma ... 

O SR. JOSf: ORNELLAS - Sim, rapidamente. 

O SR. CORONEL ABUDIB - Esse projeto se cons
titui, basicamente, na estação de tratamento do lixo: in
cinerador do lixo especial oriundo dos hospitais e o ater
ro sanitário. Na primeira etapa, serã conStituído da usi
na de compostagem, com capacidade de seiscentas tone
ladas/dia, um incinerador de lixo especial, que aliás é 
pioneiro no Brasil, com capacidade de incinerar, quei
mar, dez toneladas, e o aterro sanitário. Numa segunda 
etapa, essa usina de compostagem será ampliada para oi
tocentas toneladas/dia e, numa terceira etapa, para mil e 
guatrocentas toneladas/dia. Essa será a capacidãde fi
nal. V. Ex• já transferiu um bilhão e meio este ano para o 
início das obras ... 

O SR. JOS:t: ORNELLAS - Transferi, dei dinheiro 
demais, 

O -SR. MÃURO BORGES---: Muito obri8ãdo, estou 
satisfeito. 

O SR. JOS~ ORNELLAS - Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo 
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha. 

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Governa
dor, queria também me congratular eom V. Ex• pela ex
posição brilhante que nos trouxe, realmente, um conhe
cimento novo do Distrito Federal e dos seus problemas e 
nos impressionou bem pela seriedade, pelo conhecimen
to de causa e pela maneira sístemãtica que V. Ex• se apli
ca na sua abordagem. 

V. Ex• iniciou sua exposição dizendo que assumiu o 
mandato imbuído de uma filosofia geral e de preocu
pações setoriais. 

Queria formular, rapidamente, duas perguntas a V. 
Ex• nesse dois planos. No primeiro plano, a filosofia ge
ral, no seu entendimento da função governo, V. Ex•, 
mostrou, do começo até o fim da sua exposição, uma 
preocupação enorme com a centralização. Centralização 
de ações, e sobretudo, centralização de decisões e afir
mou que, muitas vezes, recorre a entidades representati
vas da comunidade, inclusive, presidentes de quadras, 
etc., cujo oficialismo nós não podemos avaliar até o mo
mento, e recorre também às suas andanças pessoais no 
levantamento das carências e aspirações da população. 
Insiste no tema da centralização como se V. Ex• sentisse 
uma espécie de solidão do poder. 

A minha pergunta é se V. Ex• sente necessidade de re
partir essas decisões com alguma forma de poder autóc
tone; quero indagar, qual a sua posição em relação a um 
Poder Legislativo próprio do Distrito Federal, no caso, 
uma Câmara de Vereadores ou uma Assembléia Legisla
tiva. 

Depois, V. Ex• afirmou que a estrutura de que dispõe 
não ê suficiente, no momento; no entanto, V. Ex• dispõe 
de dez Secretários, e sessenta mil funcionários. Isso é 
duas ou três vezes mais do que qualquer pequeno gover
no-de qualquer pequeno Estado do Nordeste. V. Ex.• sen
te necessidade de ampliar essa estrutura em que sentido? 
Sente necessidade de criar algum órgão, algum cargo, al
guma entidade? Quais os setores que não estão sendo 
bem atendidos? 

No aspecto setorial, V. Ex• revelou, de início, uma 
preocupação com o aumento da oferta de empregos e 
com o problema da violência social e da insegurança que 
está constituindo uma espécie de Baixada do Distrito Fe
deral. Ora, o problema do desemprego é hoje, uma das 
maiores, ou senão, a maior preocupação nacional em to
dos os Estados; em toda a parte, os administradores es
tão quebrando a cabeça com esse problema do desem-
prego. 

Pergunto, a proposição de V. Ex.• é apenas um achado 
ret§rico ou V. Ex• tem, realmente, um plano efetivo para 
o co~bate ao de_semprego no Distrito Federal e qual é a 
sua visão sobre a questão da violência social e da insegu
rança atual? Muito obrigado. 

O SR. JOS:i:. ORNELLAS - Inicialmente, queija di
zer ao nobre Senador que, realmente, ao longo da minha 

___ exposíçào, mais de uma vez me referi à centralização ex
c~siva e tenllo" em meus projetas descentralizar essa ad
~inistracãÕ. Para isso, expus algumas medidas que vC:. 
nho tomando, mas talvez, não tivesse sido bem claro na 
hora em que me referi à estrutura, porque eu não estou 
pretendendo mexer na estrutura para aumentá-la ou 
estufá-la, pelo contrário, quero ver se reajustando a es
trutura, evito algumas coisas que estão dobradas. Ainda 
agora mesmo no problema de levantamento social, V. 
Ex~ vê que há um certo dobramento. A Secretaria de 
Saúde faz levantamento, a de Serviço Social faz levanta
mento, a de Educação faz e onde é que se junta isso? l:lâ 
pessoas fazendo, às vezes, o mesmo levantamento, com 
excesso de gente. Não estou pretendendo, na estrutura, 
aumentar o número de funcionários, tenho outros exem
plos. Vou lhe dar outro. 

Como estamos interessados, em incentivar o problema 
social dentro ~o Distrito Federal, julgamos que é possí-
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vel que se tenha que pegar o Departamento hoje existen
te de Comércio e Indústria, simplesmente com a mesma 
equipe, transformá-lo num órgão mais representativo, 
sem aumentar efetivos, apenas reestruturando sua ação, 
que hoje está com o mesmo Secretãrio e qUe, realmente, 
até por sua especialidade de apaixonado pela agricultura 
e abastecimento, por vezes, e porque não existe uma 
política bastante definida, fica m"aJs na agricultura-- dO
que na indústria. 

Então, não estamos preocupados, realmente, em au
mentar a estrutura, em termos de pessoas,_ pelo con
trãrio, queríamos, ver se, melhcirandci alguma Parte, al
gumas coisas da estrutura, evitamos o dobramento de 
ações e, em conseqüência, uma. economia de pessoal. 

Quanto ao problema da posição do Governador em 
relação ao Poder Legislativo, tenho sempre dito que ê 
um problema no qual eu não me detive e acho que ê um 
problema do Poder Legislativo, dos partidos. Apenas 
quería lhes dizer que acho que é UMa Solução que tem 
que ser bem pensada, Não sinto, vamos dizer, um vãziO 
do poder, no momento em que, realmente, procuro ouvir 
as comunidades, e no momento em que uma Comissão, 
que tem por obrigação e por dever ~scaiizar ~ ações do 
Governo, tenho procurado, tãnto com o Presid~nte pas
sado quanto com o atual, a preocupação de que, real
mente, a Comissão saiba o que estou fazendo. Se eu, ho
je, vim aqui e ultrapasse{ o tempo; ê por<lue estava preo
cupado em levar aos Srs. Senadores o que ê o Distrito 
Federal, o que estou fazendo, quais as solicitações ou as 
sugestões que o poder hoje, que me fiscãHza, que _é justa
mente a Comissão do_ Distrito Fed~al, possa levar ao 
Governo. --

Reconheço que ê um desejo· muito vãlido da sociedade 
de Brasília em votar e ser votado, apenas julgo que aos 
partidos e, especialmente, ao Congresso, vaí caber julgar 
que tipo de rep~esentação serâ esta. Não vejo nenhum 
empecilho para minha pessoa, ou para o Governador 
que exista ou não uma Assembléia Legislativa. 

É esta a opinião, talv~ -não tãO precisa como V. Exf 
esperava de mim, mas é um sentimento que gostaria de 
transmitir à própria Comissão. -

O outro problema bastante sério- nesSes asP-ectos é o 
referente à origem dos re(:Utsos que nós recebemos. 2. 
precisQ que, realmente, a própria Comissão do Distrito 
Federal do Senado, e amanhã, uma Assembléia que exis
'ta, tenha a possibilidade de alocar projetas ou estabele
cer políticas, etc. e que não deixe de ver que o Governo 
do DF precisa de recursos para executar seus projetas. 

O problema do aumento de emprego é uma constante 
na preocupação de todos nós, governadores, legislado
res. principalmente, no momento de.ccise..que atravessa
mos. 

O problema de desemprego em Brasília não é tão gra
ve como em outras Unidades da Federação. Mas, mes
mo assim, ele nos preocupa. E estamos dentro daquele 
círculo vicioso: - falta emprego, tem que incentivar o 
emprego. Realmente é como se fosse_ um desencadea
mento de ações necessárias para se poder criar um em
prego. 

Nesses aspectos nós temos, em primeiro lugar, procu
rado fazer obras dentro do Distrito Federal, e alinhando 
isto a uma necessidade sociaL As nossas obras, hoje, são 
praticamente relativas a saneamento básico, escolaS, saú~ 
de. Os grandes_ empreendimentos, realmente, não estão 
nas nossas cogitações, mesmo porque eles são desneces~ 
sários, pelo menos a curto Prazo. Então, nós mesmos es
tamos contratando obras novas. Segundo: estamos pro~ 
curando incentivar a construção de habitações, como tu 
me referi no problema habitacional. Para isto, nós esta
mos reativando a SHIS, que é a empresa para isto, e esta
mos procurando obter recursos para financiamento. Es
tamos fazendo uma proposta para a criação da carteira 
de crédito imobiliârio no Banco Regional de Brasília, 
procurando levantar todos os terrenos disponíveiS, ·as 
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projeções_ e lotes_ disponíveis, ·agindo sobre órgãos do 
Governo Federal que dispõem de grande número de pro
jeções inativadas, causando um problema para eles mes
mos e par~ nó_s; _porque não recolhemos o IPTU. 

Finalmente, estamos empenhados em organizar, em 
elaborar uma pÕiítica industrial, de tal maneira, que s.e 
possa criar nessa área que V. E:v viu bastante fraca, den
trq do Distrito_ Federal e dentro de determinados cri
térios básicos de empresa não poluente, de empresa de 
preferência que utilize os recursos produzidos dentro do 
próprio Distrito Federal, o pólo de informâtica. V. Ex• 
sabe que os Ministérios, as empresas, públicas aqui esta
belecidas, quando eles precisam de _algum SOFTWARE 
básico de algum programa, eles contratam em São Pau
lo, Rio de Janeiro etc. E com isso ficamos a colocar no 
mercado de trabalho um número enorme de universi
tários, todo ano, com dificuldades na colocação dessa 
mão-de-obra. 

São es_sas as medidas que nós estamos tomando, para 
que, realmente, o problema do desemprego não aflija a 
sociedade de BrasíHa. 

A violência social, Para mim, é fruto de todas essas 
mazelas, de falta de meio, falta de recursos, pobreza e _eu 
acho que, dentro das mecfidas que nós estamos tomando, 
nós estamos ajudando o Coronel Laura a que ele real
mente mantenha a cidade tranqUila1 calma, com a polícia 
integrada nas ruas, fazendo as suas ações sem usar da 
violência. 

Espero t~r re_~pondido às suas indagações, embora 
_ ~ acl:Je que quanto a primeira V. E:'S.f não esteja tão satisfei

to, como seria de desejar. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Concedo 
ã. palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR.-:- PASSOS -PORTO- Sr. Governador Josê Or
nellas, inicialmente, eu gostaria de me regozijar com V. 
Ex• pela sua pres~nça e da sua ilustre equipe aqui, no Se
nado Federal, em particuiar o Distrito Federal. 

V. Ex~- preenche um vazio i~stítucional e inicia uma, 
nOva ei-a que; esperamos, seja da melhor forma, porque 
o Poder_)::xecutivo deve sempre marchar ao lado do Po
der Legislati-vo que, pela sua competência constitui::ional1 

cabe ao Senado a fiscalização do Distrito Federal. 
Sabe, muito bem V. Ex' que quando ainda no Rio de 

Janeiro, Capital ds República, e ainda sobre a égide da 
CoilsfituíÇão de 1946, ao Senado competia algumas des
sas prerrogativas constitucionais. Mas havia entre o Se
nado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, uma Câmara de 
Vereadores e uma representação política, na Câmara e 
noSenado das mais expressivas, institucionalmente a 
sede do Governo da União e também, o pólo de desen
volvimento regionaL 

Sabe muito bem, V. Ex• que um dos motivos marcan
tes da transferência da Capital para o Planalto Central, 
foi que ela se transformasse também em um agente de 
desenvolvimento de 2/~ do território brasileiro até então 
não povoado. 

A segunda pergunta que eu queria fazer a V. Ex', de 
uma certa forma, atendeu a uma solicitação parcial do 
Senador Alberto Silva, quando ele fala no setor de trans
portes, tão bem entregue ao ilustre Presidente da TCB, o 
Dr. Paulo Guaraciaba, mas que ainda f1quei em dúvida 
quatilo ao problema do transporte de massa. Não do 
Plano Piloto mas no transporte do Plano Piloto para as 
cidades-satélites. Sabe muito bem V. Ex~ que este talvez 
seja o mais grave problema de Brasília, porque o preço 
do transporte, com o aumento constante do combustível, 
está deixando a população de baixa renda sem condições 
de se transportar de suas residências para os locais de 
trabalho. 

Houve certa época, aqui, atê_ a cogitação de se fazer 
um monotrilho- não sei se V. Ex• tem conhecimento
q_u de um_transpo~te através de veículos de tração elétri· 
ca, que seria também uma forma de barateamento d_esses 
custos. Eu vou ver se co~o. no curso da minha expo-
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síção, dizer a V. Ex• quais são as minhas indagações, e V. 
Ex~ então irá me responder e cm face já do adiantado da 
hora. 

O terceiro problema, que eu aferi aqui, para perguntar 
a V. Ex• é sobre a política que está sendo adotada na 
transferência dos órgãos federais para Brasília. Sabe bem 
V. Exf que ainda há remanescentes no Rio de Janeiro, e 
de unlá certa forma, precisa se transferir para a sede do 
GO-Verno pelas vantagens óbvias, que é do conhecimento 
dó público. E as dificuldades, inclusive, daqueles quere
sidem aqui, dos poderes residentes em Brasllia, terem 
que se deslocar sempre ao Rio de Janeiro em busca des
ses órgãos que ainda estão na antiga Capital da Repúbli
ca. 

O quarto problema, política de emprego, V. Ex• jâ res
pondeu ao Senador Marcondes Gadelha. Eu estou de 
acordo com V. Ex~ de que seja criada uma Secretaria de 
Indústria e Comércio, e de que, na área geoeconõmica 
do Distrito Federal, seja possível, através de convênio, a 
instalação de um distrito industrial, porque o problema 
do emprego, das migrações do Nordeste, e inclusive das 
migrações regionaiS para o Distrito Federal, deverão 
criar problemas sérios, de natureza social, visto que, nes
ta cidade só o setor terciário se desenvolve, não há ex~ 
tração de minerais e a área agrícola ainda não tem con
dições de absorver essa mão~de-obra migrante. 

Uma quinta pergunta, que eu gostaria de fazer a V, 
Ex•, seria sobre a política cultural. Tenho sentido de que 
jâ hâ inegavelmente no Plano Piloto, movimentos cultu
rais, desenvolvimento _cultural à altura da sede do Go
verno. Mas não sei se há, nas cidades-satélites, núcleos 
de artes e de cultura~ e seria importante se eles existissem, 
como uma forma de melhoramento cultural dessas po
pulações que estão nas cidades-satélites e que são, sem 
dúvida alguma, a grande maioria da populaçao do Dis
trito Federal. 

A sexta pergunta. que eu gostaria de fazer a V. Ex•, é 
SOõre a conclusão -do processo de desapropriação das 
áreas do Distrito Federal. Pelo que eu tenho conheci~ 
menta, até agora; só 50% do Distrito Federal foi desa
propriado. Eu creio que seria preciso a desapropriaç,ão 
lotai dessa área para que pudesse V~ E~.' e o Governo pa: 
dronizar, uniformizar, os seus projetas de ocupação da 
área, tanto urbana como rural. 

O sêtimo já foT respondídOlJor V. Ex', que ê o plano 
de descentralização administrativa dando mais autono
mia aos subprefeitos, aos órgãos instalados nas cidades
satélites, porque foi este o espírito da Lei n9 4.545, feita 
no período Plínio Catanhede em que estabeleceu em 
Brasília, uma administração descentralizada, fazendo 
oom que os órgãos executores fiquem nas áreas de 
atuação. 

O oitavo seria o problema da Justiça no Distrito Fede
ral. As reclamações são grandes quanto à concentração 
das decisões; há falta de cartórios nas cidades--satélites; 
há falta de um equipamento de justiça nessas áreas, sen
do os interessados o brigados a se deslocarem para o Pla
no Piloto, 

O nono, Sr. Governador~ diz respeito às lembranças 
que tenho do tempo em que foi governador o Sr. Wadjô 
Gomide; problemas inclusive da segurança da própria 
Capital da República. Pensou-se, naquela época, no 
aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de Queimados 
- creíO ser esse· o nome- e qüe ela forneceria direta
mente ao Distrito Federal a energia, e evitaria que essa 
energia viesse de tão distante. E temos experiência nisso, 
nas crises políticas que abalaram este Pais nesses últimos 
vinte anos, da importância do fornecimento de energia 
pçóx.ímo ou sob a so:::gurança do Dlstdto Federal. 

A décima pergunta seria se V. Ex• tem intenção de 
criar uma nova cidade-satélite em Brasília, aproveitando 
inclusive esses setenta mil invasores desses núcleos que 
V. Ex' citou em seu depoimento, como uma forma inclu
sive de organíziição dos projetas de ocupação urbana e 
do solo urbano eil1 Brasilia. 

A décima primeira pergunta seria a respeito do pólo 
industrial sobre o que jâ falei_. e a criação da Secretaria 
de Indústria e Comércio, assim como a valorização que 
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V. Ex', creio, deveria empreender, através de convênios 
com os governos de Goiãs e de Minas Gerais, da melho- _ 
ria, da ativação do processo económico na ârea geoeco
nômica do Distrito-Federal. 

Perdoe-me V, Ex~ se fui extenso, mas eu- gostaria de 
ouvir a sua palavra, já rio final~ a repeito de todos esses 
problemas que, creio, são aqueles que afligem e preocu
pam aqueles que, como eu, somos pioneiros nesta Cid_a
de, pois temos vinte e poucos anos de Brasília e temos in:
teresse em que ela se mantenha dentro daqueles padrões 
originais dos seus criadores, e que seja realmente a sede 
do governo e um pólo de d_es_@yolvimento do Oest~_brª~
sileiro. 

O SR. JOS~ ORNELLAS- Ilustre Senador Pass_os 
Pôrto, vou procurar responder as perguntas de V. Ex', 
sendo que sobfe algumas delas apenas me referirei a de
clarações anteriores. 

Quanto ao problema dos transportes, fiz uma expli
cação muito râpida do ao meu programa. V. Ex' se refe
riu ao problema do monotrilho, etc_. Q_uanto_ao plano de 
transporte que estâ sendo revisado, reestruturado, o pró
prio Ministério dos Transportes julga que, no presente 
momento, tendo em vista a não-existência, realmente, de 
uma massa que justifique a implantação de urp. transpor
te tipo monotrilho ou metrô de s_uperficie, implicando 
um desembolso de recursos bastante elevado, economi
camente isso não seria posSível; pois -seilaj:lreciSOSer 
criada uma certa massa, para que realmente se pudesse 
utilizar um tipo de transporte como esses que V. Ex• ci-
tau. 

Eu gostaria, agora, de c~ar essa sua pergunta com o~~ 
tras que V. Ex• fez. V. Ex• por exemplo se referiu -a fi 
criar uma cidade satélite. Quando cheguei ao governO, 
eu encontrei um plano estrutural de ocupação territorial, 
que é o PEOT, muito bem elaborado, com base em estu
dos sociais, econômicos, que indicava que- a eXpansão 
territorial do Distrito Federal deveria ser feita numa <\rea _ 
entre Taguatinga e Ceilândia. As razões são Qast~nt_e 
convincentes; e tanto" é assim- que após três ou qüàtro 
meses de governo eu incentivei e passei a dar recUrsos 
para que realmente acelerássemos o"S estudos do PEOT. 
Daf é que nasceu, na imprensa, a idéia de que iríamos 
criar uma nova cidade. Realmente, ele é um prolonga
mento daquele conjunto ú:ilândia/Taguatinga. 

Uma das razões da criação dessa cidade _entre Ceilão
dia, Taguatinga e Gam~. -é ju§tãine"nte para criar uma 
massa suficiente que barateasse os custos de transportes 
através de um transporte de massa. Portanto, nesse pro
jeto já constam as reservas das ãreas suficientes à im
plantação de um_ t_r_a_nsporte de massa. Evidentemente 
que esse foi um dos aspectos, pois se levou em conside
ração que, naquela área, não se teria que fazer grandes 
investimentos para problema da água, e não sobrecarre
garia a Bacia do Paranoá em termos de esgoíãmento sá~ 
nitârio. Então, essa série de argumentos leva a que, real
mente, ao se expandir a cidade, seja feita naquela ãrea. 
Estamos desenvolvendo o projeto para isso. 

O que se deseja, Justameii"te, é evitar se criar outras~ci
dades isoladas que iriam causar sérios problemas para o 
transporte, para a infra-estrutura básica. Para V. Ex•s te
rem uma idéia as cidades acima do Paranoâ: Sobradi
nho, Planaltina e Brazlãndia, são cidades que, segundo 
os planos do PEOT, precisam ser contidas na sua expan
são, porque elas têm problemas de abastecimento de á
gua, e porque seria bastante caro o abastecimento; elas 
têm o problema do esgotamento sanitário, qtie -serfatodo
ele jogado na Bacia do Paranoâ. E, o pior ainda, a_ de 
Brazlândia, que seria dentro da Bacia do Rio Descaber: 
to, que fornece_ âg-ua pafa todo este conjunto que os Se
nhores vêem aqui abaixo. 

Portanto, acho que, realmente, respondi algumas das 
suas indagaçõeS. Mas vamos voltar, agora, a falar da 
política de transferência dos órgãos do Governo Federal. 
Ãpenas sei que existem muitas projeções não utilizadas 

por órgãos que não estão aqui. Há o BNDE. o IAA, e 
01,1tr9_s_ ~a!S:. que são órgãos que dispõe de projeções, e 
que estariam nas previsões de virem para Brasflia. O que, 
realmente, hoje não sei é se vêm ou não vêm. Apenas ftz 
uma carta ari'lável a cada um deles, propondo que ven~ 
dessem suas coisas; me propus, inclusive, a que a TER
RA CAP, se necessârio, evidentemente com o pagamento 
de uma pequena taxa, poderia vender para eles. Isto foi 
um trabalho feito acima dessas organizaÇões que devem 
saber das intenções do Governo, de transferi-las ou não. 

Da política de emprego eu já tratei.~ Sobre a política 
~l!urªlLeu queria dizer que, realmente, estamos num 
p-rõgrama-Tntensivô dentro da cidade; e que as cidades 
satélites têm os seus programas especiais, e um programa 
muito intenso que se chama o Programa Platéia pelo 
qual levamos a cultura às cidades satélites. 

Quanto ao problema da desapropriação e ocupação-de 
---áreaS, ê;,realmente uma dor de cabeça para o Governádor 

e--sua equipe. Porque realmente, nós temos desapropria
das 57% e- não desapropriadas 42,8%. Evidentemente, o 
Governo do Distrito Federal, nesta altura, não podendo 
mais voltar à Constituição de 1891 e algumas outras leis 
estabelecidas ao longo da criação, não tem que chorar 
aquilo que não foi feito. O ideal teria sido, na ocasião, 
simplesmente considerar que o Distrito Federal estava 
desapropriado. Há uma tese juridica de que isso existe, 
mas ela esbarra na Justiça; então é um problema sério, 
cÕm o qual procuramos conviver e resolver os problemas 
que surgem. 

O Dr. Lyrio está rindo, ele ficou até vermelho, porque, 
coitado, sofre com esse problema. 

Então, realmente, o que nós fazemos é procurar, na 
medida e~ que necessitamos das terras - até porque, te
mos que evitar os inúmeros de sejas das empresas imobi
liárias de estabelecer cidades por esse Distrito Federal 
afora- junto ao poder da União, para que nos dê-pro
posições jtiiídicas que possam permitir ao Governo do 
Distrito Federal evitar que esta cidade vire uma grande 
metrópole ocupada no seu quadrilátero, exclusivamente, 
com ãreã urbana. Este é realmente um problema sobre o 
qual possivelmente, mais tarde, poderíamos conversar 
com a Comissão, porque dela pode emanar leis que dêem 
aos governos possibilidade de não permitir qUe ísto 
aconteça. 
Q~anto ao problema da centralização, eu já me ocu

pei. 
Para ·o problema de Justiça do _Distrito Fed~r_al~ eu pe

dia que V. Ex• depois conversasse com o nosso Presiden
te do Tribunal, Dr. Helládio. Tenho auxiliado a ele, na 

_ medida do possível, mas realmente foge a minha alçada 
uma maior solução dess_e problema. 

Criação de cidades satélites, eu já falei a respeito; e 
pólo industrial, também jâ me referi anteriormente. 

Desc':_llpe a r~pidez, ma~ é que o noss·a Pr~idente ~tá 
realmente ... 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -_C<:mcedo 
~palavra ao nob~e Senad<?r Jutahy_ Magalhães, o último 
orador. - -- -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Governador, 
eu vejõ hoje, quando V. EX' recebe os eJogi~s merecidos 
dos Senadores do Governo e da Oposição, razão pela 
qual eu- pude ler nos jornais a notícia de que, numa hora 
de dificuldade para os administradores, V. Ex' foi aplau
dido pelos brasilienses que estavam no Circ_o_Thyimi as
sistindo a sua estréia. 

Vê Corria V. Ex~ com essa maneira própria de respon
der e abordar os problemas objetivamente, conseguiu 
rhereéer-os· aplausos daqueles que moram nesta cidade_. 

Mas, Sr. Governador, nós aqui, muitas vezes, somos 
chamados de vereadores de Brasflia. E eu fico honrado 
com isso, porque o início da minha carreira foi comove
reador da minha querida Itaparica, na Bahia; e nesse pa
pel de vereador, antes· que Brasília tenha a sua represen
tação política, a qual eu defendo também, eu gostaria de 
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passar às mãos de V. Ex~ a carta que recebi, ontem, e vou 
ler para o conhecimento de V. Ex•: 

"Em 29 de outubro de 1980 ·~ 
... 10 anos". Alexandre Soares Santos. 
E para encerrar, Sr. Governador, quero fazer um pedi

do a V. Ex• de companheiros da quadra 309. Entre a 309 
e 310 existe um terreno baldio, está abandonado. E os 
moradores desta quadra pedem a V. Ex• providências 
para que seja aproveitado esse terreno através de uma 
praça, um jardim, uma iluminação, para que aqueles que 
atravessam essa praça, à noite, em plena escuridão, não 
tenham o receio de serem assaltados por ali. 

Era só Governador. Muito obridado. 

O SR. JOSf: ORNELLAS - Exm~' Sr. Senador Ju
tahy Magalhães, inicialmente eu queria lhe dizer que se
ria uma felicidade Para Brasília ter vereadores da quali
dade dos representates desta Comissão, experientes polf
ticos, ex-Governado:res, realment~. "vereadores" que po
dem dar grandes conselhos, propostas e determinações 
ao Governo do Distrito Federal. 

Em segundo lugar, eu gostaria que V. Ex• passasse a 
carta ao meu Chefe de Gabinete Civil, o meu coordena
dor político, para que realmente o Governador possa dar 
solução aos problemas nela apresentados~ 

Eu estou ficando conhecido como o Governador que, 
por sua maneira gerencial e executiva de que os proble
mas existem e têm que ser solucionados. Os problemas, 
às vezes, existem há vinte anos e temos que resolvê-los 
em três dias. Mas é promessa que todos nós vamos dar o 
devido cuidado e o devido estudo. 

E a minha maneira de ser é: quando não é possível, 
não é possível, evidentemente dando os argumentos por 
que não _é possíveL As pessoas gostam de saber por que 
as coisas não -são possíveis. 

Quanto ao terreno baldio é mais uma preocupação: 
silo as grandes áreas verdes existentes em Brasília, com 
dificuldades para o seu aproveitamento. 

Nós estamos_ fazendo um levantamento geral de um 
plano de lazer, porque essas áreas existem no Plano Pilo
to.~ existern em vários lugares e os recursos nem sempre 
são disponíveis para que se chegue até o lazer. 

Costumo dizer que aqui no Distrito Federal, em face 
de nossaS- viSitãS- àS cidades-satélites, mede-se o estâglo 
de cada uma dessas cidades à medida das suas reivindi
cações. Então, se o Senhor vai a uma cidade que está na 
parte de reivindicações de Jazer, ela já tem água, esgoto, 
alfalto, escola, te'in tudo, então ele clama por lazer. 

Por outro lado, nós estamos preocupados em que real
mente exista_ esse lazer, especialmente nas cidades
satélites, porque temos em mente um plano talvez que 
não seja para os dias seguintes, mas de que aquele menor 
carente, que sai d_a escola e não sabe onde ficar, se tivesse 
luga-r com o proftisSor de educação física ou um elemento 
categoriZado com a assistente so_cial, ele poderia ter onde 
se divertir e não ficar na rua abandonado à mercê da vio
lência, etc. 

Praticamente as suas perguntas eram mais para sere
solver posterfoimente. Eu agradeço as suas referências, 
especialmente aó que aconteceu no Circo; talvez, se al
guém puxasse um assovio, os outros o acompanhariam 
mas aquilo também foi gratificante para alguém que 
como eu, com 9 meses no Distrito Federal tem dado, ao 
longo dos 40 anos de serviço público, o melhor de mim 
acompanhado dos meus auxiliares imediatos. 

Muito obrigado nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - De um
modo todo especial eu concedo a palavra ao Presidente 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

O SR. HELLÁD!O TOLEDO PINHEIRO- Sr. Pre
sidente,. Senador Alexandre Costa, agradecido pela pre
ferência na concessão da palavra nestas circustândas, Sr, 
Governador e Srs. Secretârios: 

Evidentimente a minha palavra não é para debate, 
mas para um alerta para uma situação que me parece 
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que já é perigosa e me parece vai se tói-Dar mais ainda da
qui para diã.nte. Trata-se do problema da assistência ju
díciãria do Distrito Federal, que o Judiciãtio não pode 
resolver porque não tem competência para isso. 

A Assistência judiciária no mom-enio--é lei ta atravês do 
Ministério Público do Distrito Federal, que na sua últi
ma lei teve desaparecida a figura do defensor público, 
que é o profissional que atende ao jurisdicionado carente 
que não tem condições econ6micas para contratar um 
advogado para solucionar os seus problemas, e os 
problemas de famí!ia aumentam dia-a-dia. Os defensores 
públicos na carreira do Ministério PúbHco do Distrito 
Federal, estão sendo promovidos e num determinado 
momento não existirá mais nenhum. É necessário a 
criação da assitência judiciária no Distrito Federal, com 
Quadro Especial, porque o Quadro de Procuradores do 
Gove~no do Distrito Federal não tem condições de tra
balho Para exercitar essa função. 

Assim, Srs. peço Hcença para trazer esse alerta. Dentro 
de muito pouco tempo não teremos mais defensores 
públicos nesta Capital, e não temos um serviço de assis
tência judiciária indispensável ao atendimento do juris
dicionado carente. 

Isto, Srs. eu queria trazer ao conhecimento do Sr. Go
vernador que, naturalmente desconhece o fato e dos Srs. 
Senadores que compõem esta ComiSsão, para que medi
tem e encontrem uma solução que o Poder Judiciário 
não pode ter, não pode dar essa solução; a competência ê 
do Executivo. 

Isso, Srs. é o que queria trazer ao conhecimento e 
agradeço a atenção de todos. 

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) -Sr. Go
vernador, acho que chegamos ao fim. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Deveria- estava preparado para isso- debater com 
V. __ Ex' alguns programas que eu acho, aqui na minha 
convicção, necessários para serem implantados em 
Brasília e soluções para os grandes problemas de 
Brasília. O tempo, infelizmente, não vai me p-ermitir, o 
que não invalida, num futuro bem próximo, possa com 
V. Ex• e com seu ilustre Secretariado poder fazê-lo. Aliás 
V. Ex.• deixa nesta Casa uma das melhores impressões, 
quer pela humilde, quer pelo apreço, quer pela conside
ração, colocando todo o seu Secretariado à disposição 
da Comissão para esclarecer problemas e fatos. Deixa, 
como dizia, a melhor das impressões. 

E eu, como Presidente da Comissão, já que o Presiden
te da Casa se encontra ao meu lado nos honrando, tenho 
alguma coisa para perguntar e para divergir também. 
Por exemplo, eu vi no programa do Governo lguma coi
sa sobre transporte, que reputo um dos problemas mais 
difícies da Cidade de Brasília. Estranhei que o Senador 
Alberto Silva não tivesse falado naquilo que eu suponho 
-viável. Não digo viável economicamente mas, pelo me
nos, viável hwnanamente, que é o metrô de superfície em 
Brasflia. Estranhei que o.Governador dissesse que o de
semprego não ê um grande problema em Brasília. 
Brasília tem o seu setor terciário consolidado, portanto 
em decadência; seu setor secundário também em deca
dência, que é o de construção civil, e o setor primário -
V. Ex• não tem culpa disso- quase inexistente. A força 
de trabalho em Brasília, como é sabido, é de íovens. Al
cançá quase 40 mil jovens anualmente, e a demanda, ao 
que se sabe, o que dizem as estatísticas ê de apenas de 6 
mil, restando 34 mil ou o desemprego ao ir procurar ou
tros centros para trabalhar. 

Mas a respeito de tudo isso, de certo; haverei não so
mente de conversar como o Governador, e se ele me per-
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mitir, debater com os seus secretários, em outra oportu
nidade. 

Resta-me, agora, agradecer a honra de sua presença 
nesta Comissão, e dizer que, neste dois anos, é o marco 
que S. Ex• inaugura ao prorerir uma série de palestras, 
não some!'~ te palestras como de debates, que haveremos 
de ter com autoridades, com Secretários de Estado, en~ 
fim com todos os segmentos da sociedade, que tenham 
alguma coisa de sabedoria, de imaginação, de inteligên
cia para solucionar os graves problemas que atitJgem 
Brasília. 

O eminente Governador impressionou a todos os Se
nadores pelas palavras que ouviram. Tem S. Ex• de
monstrado uma sensibilidade toda especial, não somente 
para com os políticos como para com o povo, ouvindo, 
como deve ouvir, as comunidades de base, as asso
ciações, enfim ouvindo também os problemas medíocres 
ou pequenos problemas. Porque está mais do que prova
do, que nem sempre os grandes problemas, as grandes 
obras atendem às afliçõCs da classe grande e numerosa 
dos pobres. 

Formulo a S. E."-'• em nome da Comissão do Distrito 
Federa!, os melhores votos do maior sucesso na adminls~ 
traçào, onde já vem demonstrando competência e inteli
gência para ex.ercê-la. Basta dizer que o Governador está 
apenas há 8 meses no Governo do Distrito Federal e ja 
pode prestar um depoimento dessa sabedoria e desses co
nhecimentos como aqui o fez. 

Concluo, agradecendo ao Governador a sua presença, 
e de igual modo, a presença das autoridades, do Presi
dente do Tribunal de Justiça, do Presidente do Tribunal 
de Contas, dos Exmos. Srs. Secretários de Estado, auto
ridades do segundo escalão, Deputados Federais, Sena
dores, enfim ao povo em geral e dou por encerrada a ses~ 
são. (Palmas.) 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 55• SESSÃO, EM 
5 DE MAfO ÍlE 1983 

1 .I- ABERTURA 

L2-EXPEDJENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 19-
Secretário da Câmara dos Deputa
dos 

Encaminhando à revisão do Se
nado autógrafos_ dos seguintes pro
jetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n<:> 
11/83 (n<:> 72/83, ná CãSa- âe oi=l~ 
gem), que revoga o Decreto-lei nl' 

865, de 12 de setembro de 1969, res· 
tabelecendo a autonomia do Mu
nicípio de Santos, no Estado de 
São Paulo. 

SUMÁRIO 
validez de Valor abaixo do salário 
mínimo regionaL 

- Projeto de Lei da Cámara n"' 
13/83 (n' 112/79. na Casa de- ori
gem), que dá nova redação ao art. 
243 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprova~a pelo D~c!eto~_ 
lei n"' 5.452, de I~' de maio dC: I9i3. · . 

- Projeto de Lei da Câmara n\1 
14/83 (n"' 191(79, na Casa de ofi
gem), que torna obrigãtóríã a insta
lação de dispositivos de proteção à 
ictiofauna em usinas hidrelétricas. 

- Projeto c!e ~ d.~LCâmara n~' 
. i5f83 (nY Ú7 /79, n_a Casa de ori

gem). que acrescenta parágrafo ao 
art. 6" da Lei n" 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que cria o Fundo 
de Garantia do Tempo· de Serviço 
e., dá outras providências, dispondo 
sobre o pagamento de percentuais 
ao empregado despedido sem justa 
causa. 

- Projeto de Lei da Câmú-a nl' 
16/83 (n"' 531/79, na Casa de ori· 

gem), que faculta a sindicalização 
dos integrantes das guardas por· 
tuárias, dando nova redação ao art. 
9\! do Decreto-lei n~" 3, de 27 de ja
neiro de 1966. 

--Projeto de Lei da Câmara n~' 

17/~3 {nl' 3.862/80, na Casa de ori
gem), que acrescenta parágrafos ao 
art. II da Lei n~> 6.683, de 28 de 
agosto de 1979 - Lei _de Anistia, 
relativaniente -aos servidores que 
não foram condenados pelo Poder 
Judiciário. 

- Projeto de Lei da Câmara n~" 
18/83 (n~'J.622(79, mi-Cas? de ori
gem), que aJtera a redação do art._ 
143 da Consolidação das Leis do 
Trabalho,_ ~provada pelo Decreto
lei nl' 5.452, de i~"-de m~io de 1943. 

1.2.2- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n" 6/82 e Projt:to 

de Lei da üimara n<:> 83/81. 
. . 

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1983 

CONGRESSO NACIONAL 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ li' dil Constituição, c eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' 21, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto~Iei n~" 1.973, de 30 de 
novembro de 1982, que "amplia a isenção do imposto 
sobre a renda concedida às empresas de pequeno por~ 
te, e dá outras providências,., 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~> 
I .973, de 30 de novembro de 1982, que "amplia a isenção 
do imposto sobre a renda concedida às empresas de pe
queno porte, e dá outras providências". 

Senado Federal, 5 de maio de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ li' da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte' 

DECRETO LEGIS:tATIVO N~-22,----oE-1983" 

Aprova o texto do Decreto--lei nl' 1.974, de 9 de de
zembro de 1982, que "dispõe sobre a criação de car
gos no Grupo .. Direção e Assessoramento Superiores, 
Côdigo TCU-D~S-100, do Quadro Permanente da 
Secretaria Geral do Tribunal de Contas da Uniio, e 
dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~' 
1.974, de 9 de de,zembro de 1982, que "dispõe sobre a 
criação de cargos no Grupo-Dtreção e Assessoramento 
Superiores, Código TCU~DAS~IOO, do Quadro Perma
nente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da 
União, e dã outras providências". 

Senado Federal, 5 de maio de 1983. ____, Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55, § 1 Y da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.975, de 20 de 
dezembro de 1982, que altera as alíquotas do Imposto 
sobre a Transmissão de Bens Imóveis ( ITBI ), nos 
TerJ·itórios Federais. 
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1.2.3-Leitura de projetos -Projeto_ de Re.so_lução nY 
125/81, qUe-autoriza a Prefeitura 

-Projeto de Lei do Senado n9 Municipal de Lagoa da PJ:ata 
75(83, de autoria do Sr. Senador (MG) a elev<!r em Cri 
Âlvaro Dias, que dispõe sobre o t48.198.050,õo. o montante de sua 
seguro-desemprego. dlvida consolidada. Aprovad~-- fi.. 

-Projeto de Lei do Senado n9 Cpmissão de .. Redação. __ _ 
76/83, de autoria do Sr. Senador _Projeto de -Resolução n"' 
Nelson Carneiro, que acrescenta -l_34j81, que autoriza a, Pr_cfeitura 
dispositivos à Lei n~' S. 107...._de 13 de __ ~- Municipal de Campo dO Meio 
setembrodel966,visandorestabe- (MG) a_ eley-ar em CrS 
lecer o privilégio da indenização 76.52§:600.60. O ·montante_ de _sua 
dobrada ao trabalhador que conta dívida consolidada. Aprovado. Ã 
mais de lO anos de serviço e é des- Comissão de Redação. 
pedido sem justa Cl;l.USa. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALVME 
- Dia das Comunicações 

..:;... Projeto de Resolução n"' 
135/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de lbiraci (MG) a elevar 
em Cri 76.529.600,00, o montante 
de sua dívida cons_olidad<!. Aprova_:
do. Ã Comissão de _Redação. 

-Projeto de Respl_tJ.-ç_ãO_ g_9 
137/81, que autoriza a Pref~itura 

Municipal de Cri_§,t_in--ª_(MG) -ª-E~ 
var _em Cr$ 31.756.725,00, o mon

- Projeto de Resolução n9 
26/83, que autoriza o Governo do 
Estado de Minas Gerais a elevar 
em Cri 746.739.468,36, o montante 
de &Ua díyida consolidada. Apro~a~ 
do. Ã Comissão de Red_.ação. 

_- ReclUeriffiento~ n~s6_10_e?l~_a 
621, de 1983, de desarquivamento 
de proposições que mencionam. 
Aprovados. 

-=--Projeto de ResQluç_ãQ n<:> 
25[83, qu~ autoriza o GoVerno do 

·EstadO de Minas Gerais -à contra
tar 'operaçãO de empréstimo exter
no no valor de USi 80,000,000.00, 

, destinado ao f'rqgrama _de Investi
mento do Estado. Aprovado. Ã Co
missão de Redação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JOStLINS- Ú
radicação de praga que ataca algo
doais paulistas. 

SENA DOR JORGE BOR
NHAUSEN - Potencialidades e 
necessidades do Estado de Santa 
Catarina. Princípios que pautarão 
a atuação de S. Ex• no Senado e &eu 
posicionamento no tocante aos 
problemas políticos, econômicos e 
sociais do País. 

tante de sua dívida cogsolida~~:: __ SE-NAJ)_Q_R __ JAISO_/Y BARRE-

1.2.5 - ComunicaÇ'ão da Presi
dência 

Convocação de sessão extraordi
nária a realizar-se hoje, às IS horas 
e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado nl' 
77, de 1983, de autoria do Sr. Sena
dor Fábio Lucena, que revoga dis
positivos da Lei de Segurança Na
cional. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n"' 
142/81, que autoriza a Prdelturã 
Municipal de Santa Juliana (MG) a 
elevar em Cr$ 33.873.840;00; o 
montante de sua dívida: Consolida
da. Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n"' 
103/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Serrana (MG) 
a elevar em Cr$ 42.342:300,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n"' 
104/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Carrancas (MG) a 
elevar em Cri 31.756.725,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comiss_ão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução_ n_9 
105f81,.que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Pedro dos Ferros_ 
(MG), a elevar _em Cr$ 
84.684.600,00 o montante de sua 
dívída_ consolidada. Aprovado. Ã 
Comissão de Redaçào. 

Ap_rova1o. Ã Comissão de Re- TO --Ivlo~imento_~revista reivin-
daçào. dicatório do professorado de Santa 

-Projeto de Resolução n_Q Catarina. 
145/81, que autoriza a Prefeitura 
MUnicipal de Carlos Chagas (MG) 
a elevar em_ Cri I 16.123 .000,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

-:-__ Projeto de Resolução n'~' 

150/81. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Rubim (MG) a elevar 
em Cri 77 ,542.500,00, ó montante 
de sua dívida consolidq_da. Aprova~ 
do. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n" 
tSI/81, que autori:(':a a Prefeitura 
Municipal de Carmo do Rio Claro 
(MG) a elevar em Cr$ 
76~529.600,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nl' 
163/81. que autoriza a _Prc.feitura 
Municipal de Itambacuri -(MG) a 
eleVar em Cri 92.175.300,00, o 
montatltC de :,ma dívida consolida
da. Aprovado. À Comissão de Re
âação. 

-Projeto de Resolução 0<:> 
-165/81, que autoriza ·a Prefeitura 
~uniciJ2al de Campo Meio (MG) a 
elevar em _Cri 40.0QO.QOO,OO, o 
mont~_pte de sua d!vida consolida
d_a. Aprovado. À Comissão de Re
dação_. 

-Projeto de ReSolução n9 
23/83, que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em:-Crl772.716.109,00_, _o montante 
de s_ua dívida consolidada. Aprova
do. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n"' 
24/83, que autoriza o Goyerno_~o 
Estado de Pernambuco a elevar em 
CrS 700.683.!36,08, o montante dé 
sun dívida consolidada. Aprovado. 
Ã _Comissão de Redação. 

SENADOR MÁRIO MAIA -
Reajustamento salarial dos servi
dores públicos, 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Situação salarial dos enge
nheiros do ONER. 

SENADOR FERNANDO HEN
RIQUE CARDOSO --Reajusta
mento de bolsas de -eS.tUdQ Para 
pós-graduação. 68"' aniversário do 
massacre armênico de 1915. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 56• SESSÃO, EM 
5 DE MAIO DE 1983 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Requerimentos 

Nis 646 a 649, de 1983, de desar
quiva~ento de proposições. 

2.3- ORPEM DO DIA 

RequerimentOs n"'s 622 a 626, de 
1983, d.e desarquivamento áe pro
posições que menci_onam. Aprol•a
dos. -
~ Redação final do -P~o]et'? de- -

Resolução n9 175/81, que autOriza 
a PiC:feitura Municipal de Frarica 
(SP), a elevar em Cr$ 
295.400.000,00, o montante de sua 
dívida consolidada, Aprovada. À 
promulgação. 

- Redação finaf do -~~}eto de 
Resolução n9 254/81, que aUtOriza 
a Prefeitura Municipal de Palestina 
(SP), a contratar operação de crédi
to rio valor de Cr$ 7.409.138,40. 
Aprovado. À promulgação. 

Maio de 1983 

Artigo único. É aprovado. o texto do Decreto-lei n"' 
l.975, de 2-0 de dezembro de 1982, que "altera as alfquo
tas do Imposto subrt: a Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI), nos Territórios Federais". 

Senado Federal, 5 de maio de 1983, ---:- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art, 55,§ l'>'_ da Constit~.:~içào__! e cu, ,Nilo Coe
lho, Presidenle d9 Sen;t,do Federª!• promulgo o s~guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1983 

Apro\'a o texto do Decreto-lei n" 1.976, de 20 de 
dezembro de 1982, que .. dispõe sobre a situação, pe
rante a Pre~·idência Social, da construÇ'iio residencial 
unifamiliar que indica, e dá outras providências''. 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Oecreto~lei n9 
1.976, de 20 de dezembro de I 982, que "dispõe sobre a si
tuação, perante a Previdência Social, da construção resi
dencial unifamiliar que indica. e dá ou_tra.s providên
cias". 

Sena_do Federal, 5 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

SENAO.O FEOERAL 

Ata da 55~ Sessão, 
em 5 de maio de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47ª Legislatura 

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e 
Lenoir Vargas 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM,SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Raimundo Parente 
-Gaivão Modesto- Aloysio Chaves- Hêlio Guelras 
- Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney-
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Uns- Virgílio 
lávora- Oinarte Mariz- Martins Filho- Humberto 
Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Guilher
me Palmeira- Lourival Baptista- Passos Pórto .:..._ Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz. Viana -
João Calmon- José Ignácio- Moacy_r O alta- Ama
ral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Mau
ro Borges -José Fragelli- Affonso C amargo- Eneas 
faria- Jaison Barreto-- Jorge Bornhausen- Carlos 
Chiarelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE tNilo Coelho)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1 Q-Secretário procederá à leitura do Expedi.ente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OF!CIOS 

Do Sr. !<:>-Secretário da Câmara dos Deputados enca
minhando à revisão do Senado autógrafos dos seguinte:> 
projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 11, DE 1983 

(N? 72/83, na Casu de Origem) 

Re,·oga o Decreto-lei n9 865, de 12 de setembro de 
1969, restabelecendo a autonomia do Município de 
S~ntos, no ~stado ,de São Paulo. 
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.. 

- Redação final da Projeto de 
ResolUção n9 4fB2, que autofiza o 
Governo. do Estado de Alagoas a 
elevar 'em Cr$ 155.363~000,00, 0 

montante de sua dívida consolida
da. Aprovada. A promulgação. 

montante de sua dívida 'consolida
da. AProvada. A promulgação. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 6.jS2, que autoriza o 
Governo do Estado de Alagoas, a 
elevar em Cr$ 33.305,000~0Õ o 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n'>' 81/82, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Santo An
dré (SP), a elevar em CrS 
1.791.50QOOO,OO o mootante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã 
promulgação. 

J- MESA OJRETORA 

4- LIOERES E VICE
LlOERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO OAS CO
MISSÕES PERMANENTES 

O Congresso- Nacional decreta: 

Art. 1<> Fica revogãdo o~beCfet;;~-1-ei n~ 865, de 12 de 
setembro de 1969. 

Art. 2<? No praz-o máximo de 180"(cento e oitenta) 
dias a .contar da publicação desta lei, serão realizadas 
eleições para prefeito e vice-Prf:féít'O dO- MUnicípio d~ 
Santos, no Estado de São Paulo-. 

Parágrafo único: O prefeito- e vice~-prefeito, el~itos 
nos termos deste artigo, tom_~~~_o_ p_Q!se im_ediata após a 
proclamação oficial do resu~tado _ das eleições e seus 
mandatos terminarão em 31 de dezembro de 1988. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em conil-ário. 

• LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI No 865, DE 
12 DE SETEMBRO DE 1969 

Declara de interesse da Segurança Nacional, nos 
termos do art. 16, § JP, alínea B, da Constituição, o 
Município que especifica, e dá Outras providências. 

Os Ministro da Marinha -~~-Guerra. do Exército e da 
Aeronáutica Militar~ usando das atribuições que lhes 
confere o artigo J'? do Ato Institucional n~' 12, de_31 de 
agosto de 1969, combinado com o§ 19 do artigo 2~' do __ 
A to Institucional n~' 5 de 13 de dezembro de 1968, decre.~ 
tam: 

Art. 19 t declarado de interesse da Segurança Na
cional, para as·efeitos do dispoSto no artigo J6, § JQ, alí
nea b, da Constitu-ição, o Município de Santos, n-o Esta~ 
do de São Paulo. 

Parâgrafo único. O Prefeito do MÚnicípio d~- que, 
trata este artigo somente será nomeado depois de cessa
da a intervenção federal a que se acha ele submetido. 

Art. 29 Ao Município referido no artigo anterior 
·aplica~se o disposto nos artigos 29 -até si e Seus parágra
fos da Lei nQ 5.449, de 4 de junho de 1968, alterada pelo 
Decreto-lei n~ 560, de 29 de abril de 1969. 

Art. 39 &te Decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as dispoSições em contrário. 

Brasília, 12 de setembro de 1969, 1489 da Independên
cia e 819 da República. -AUGUSTO HAMANN RA
DEMAKER GRVNEWALD- AURELIO DE LYRA 
TAVARES- MÁRCIO DE SOUZXEMELLO
Luis Artlônio da Gama e Silva. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, -dê·s~gu-
rança Nacional e de Mur~icipios.) 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 12, DE 1983 

(N9 283(79, na Casa de Origen1) 

Não permite sejam os proventos da apo~entadoría 
J-IOt i<1Yalid;;:z de valor afsai:'l'll do salário mrnimo regio--

. · .. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O§ 19 do art, 6~' da Lei n9 5,890, de 8 de ju
nho de 1973, que alterou a legislação da Previdência So
Cial, passa a. vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 69 ................ ~-· ........••.. 
§ 19 A aposentadoria por invalidez, observ~do 

o disposto no artigo anterior, consistirã num·a renda 
mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do 
s,a.Iário de benefício, mais 1% '(um por cento) desse 

_ salário por an()__ completo de atividade abrangida 
pela Previdência Social ou de contribuição, recolhi
da nos termos do art. 99 da Lei n9 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, atê o mãxim·a de 30% (trinta por 
cento), arredondado o total obtido para a unidade 
de cruzeiro imediatamente superior, não podendo 
ser inferior ao salário mínimo regional. 

Art. 29 Os encargos financeiros decorrentes da apli
cação desta lei caberão ao Instituto Nacional da Previ
dência Social, à conta dos recursos previstos pelo art. 69 
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 49 Revogam-se as disposiçõeS em contrário. 

i Às Comissões de Legislação Social e de Fi
nanças.) 

P~ROJ.ETO DE LElOA CÂMARA N' 13, OE 1983 

(N9 112/79, na Casa de Origem) 

D~ nova redação ao art. 243 da Consolidação das 
Leis do trabalho, aprovado pelo Decreto~lei n9 5.452, 
de 19 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 243 da Consolidação das Leis do Tra-
bailio, aprovado pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
d~ 1943, passa a_ vigorar com a seguinte redação: 

''Art. 243. Para os empregados de estação de 
interior, cujo seryiço for de natureza intermitente ou 
de pouca i~ten~idade, não :se aplicam os preceitos 
gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entre
tanto, assegurado o repouso contínuo de 10 (dez) 
horas, no mínimo, entre 2 (dois) períodos de traba
lho, descanso semana1 remunerado, percepção das 

_ horas extraordinárias prestadas, com acréscimo in
denizatório e O adicional sobre a hora noturna." 

- Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 
caçào. 

Art. 3" Revogam~se as disposições em contrário. 

--- -(Âs Comissões d~ Legislação Social ~ de Fi
nanças.; 

PROJETO OE LEI OA CÂMARA N' 14, OE 1983 
(N9 191/79, na Casa de origem) · 

Sexta-feir~ 6 .. 15Jl 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As empresas concessionárias de produção de 
energia elêtríca ficam obrigadas a instalar redes eletrórii~ -
cas nas suas usinas, de forma a proteger a fauna ictioló
gica. 

Art. 2Q Os projetas relativos à construção de barra
gens fluviajs para operação de usinas hidrelétricas so
mente serão aprovados mediante previsão detalhada de 
redes eletrônicas protetoras, con(orme disposto no arti
go anterior. 

Art. 39 O.Poder Executivo, ouvidos os Ministérios 
da Agricultura. das Minas e Energia e do Interior, regu

- lamentará esta ld no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
_contados de sua publicação. 

Art. 49 Esta lei eJltra em vigor na data de sua publi
c:rção. 

Art. 5~' Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Agricultura e de Minas e Ener-
gia.) 

PROJETO OE LEI OA CÂMARA No IS DE 1983 
(N9 .277/79, ~a Casa de origem)' · 

Acr~enta parágrafo ao art. 69 da Lei n"? 5.107, de-
13 de setembro de 1966, que .. cria o Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço e dá outras providências", 
dispon~~ ~ob~re_~ pagamento de percentuais ao empreM 
gado despedido sem justa causa. 

O Congress'O Nacional decreta: 

Art. 19 -Ó-s.rt. 69 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
d~_ 1966, fica acrescido de um_ parágrafo, numerado 
como§ 19, con1 a seguinte redação, remunerando-se os 
demais para §§ 29 e 39 respectivamente: 

"Art. 6<~ 

§ {9 As importâncias devidas ao empregado, na 
forma do caput deste artigo, serão acrescidas: 
I- de 201J? (vinte por cento), se a rescisão do 

contrato de otrahalho ocorrer após 2 (dois) anos de 
serviço; 

II - de mais 1 O% (dez por cento) por ano; ou 
fraçã~_de an_o superior a 6 (seis) meses, subseqUente 
ao segUndO, até o limite de 100%- (cem por cento). 

..... ::_· .. ~ ... ~- ...... ~ ..... -... -·.- .. ' .. -~-~ 
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~ 

cação. 
Art. 3<? Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGJSLAÇÀO PERTINENTE 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garania do Tempo de Serviço, e 
dâ outras providências. 

Â·r~.- 2~. ·-p~~~. ~; f~s· ~~~;i~~~~ ~~;;~ i~i: ·t~d~;:s~ ~:~· . 
presas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) ficam obrigadas a depositar, até o dia 30 (trinta) 
de cada mês, em conta bancária vinculada, importância 
correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração. 
paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou 
não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 
e 458 da CLT: 

. Ã~;.· Ó~ .. Ó~~~;~~d~·;e:s~~·ã·; d~· ~~~~r a~~-d; ~~b~lh·~. 
por parte da empresa~ sem justa caos a, ficará esta obriga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 

imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco~ 
lhido ao Banco Depositário, além da importância igual a 
10% (dez por cento) desses valores c do montante dos de· 
pósitos, da coi-i"eÇào monetária e dos juros capitalizados 
na sua nmta vín~,.:ul:td<l. ç!.)rr<:..,pondeme~ ao período de 
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§ {9 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
percentuaLde que trata este artigo serâ de 5% (c_inco por 
cento), obrigada a ~mpresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 29 As importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato .de 
trabalho, observada_ o_ disposto nos parãgrafos do art. 
477 da CL T, e eximirão a empresa exclusivamente quan~ 
to aos valores discriininados. 

REQUERIMENTO DE ANEXAÇÃO 

COMISSÃO OE TRABALHO E LEGISLAÇÃO SO
CIAL 

Oficio n9 210/79 
Brasília, em 12 de novemb~o de t979. 

Senhor Presidente: 
Em atendimento à deliberação_ Unânime desta Comís~

são, em reunião realizada em 8-10-79, solicito a Vossa 
Excelência, nos termos regimentais, as necessárias provi~ 
dências no sentido de que o Projeto de Lei n11 314/79, do 
Sr. Ad_alberto C amargo, qu~. "Introduz alterações na Lei 
n9 S. 107, de 13 de seternbro_de 1966, que crio_u o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço", seja anexado ao Pro
jeto de Lei nll277 (79,_ do Sr. Aldo Fagundes, qu<!: "Acres
centa parágrafo ao art. 611 da Lei nll 5.107, de 13 de Se
tembro de 1966, que:''Cria o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, e dá outras providências", dispondo 
sobre o pagamento_de percentuais ao empregado despe
dido sem justa causa", por versarem matériãs análogas". 

Antecipadamente grato, aproveito o ensejo para reno-
var a Vossa Excelência protestos de elevada c_onside
ração e apreço. - Adhemar Ghisi, Presidente 

PROJETO DE LEI N' 314, DE 1979 
Anexado ao de nll 277 (79 

(Do Sr. Adalberto Camargo) 

Introduz alterações na Lei n? 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Tra
balho e Legislação Social e de Finanças.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 O art. 69 da Lei n'i' 5.107, de 13 de setembro 

de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações_: 

"Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de tra
balho, por parte da empresa, sem justa causa, ficará 
esta obrigada a pagar diretamente ao empregado 
optante os valores relativos aos depóSitos referentes 
ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que 
ainda não hou~er sido recolhido ao banco deposi
tário, além da importância igual a 30% (trinta por 
cento) desses valores e do montante dos depósitos, 
da correçào monetária e dos juros capitalizados n_a 
sua conta vinculada, correspondente ao período de 
trl;lbalho na empresa. 

§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca ou forca maior, reconhecida pela Justiça do 
Trabalho, o percentual de que trata este artigo será 
de 15% (quinze por cento), obrigada a empresa aos 
demais pagamentos nele previstos. 

Art. 2Y Esta_ Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em cOntrário. 

Justificação 

Acolho, com este projeto, sugestão do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria do Fundo do Município do 
Rio de Janeiro, esperando que a Casa a apóie e ajude a 
transformar em lei. · 

DIÁRIO- DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O objetivo da medida pleiteada é evitar o grande nú
mero de dispensas que vem ocorrendo nas grandes em~ 
presas, que, cóm tal procedimento, fazem rodízio, dis-
pensando trabalhadores com salários altos e admitindo 
trabalhadores para o mesmo s~iço com salários mais 
baixos. . 

Sala das Sessões, 21 de março de 1979. -Adalberto 
C amargo. 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Gty:antia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

Art. 6Y Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficarã esta obriga~ 
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco
lhido ao Banco depositário, além da importância igúat a 
10% (dez por cento) desses valores e do montante dos de
pós_itõs, da corteção fuonetâr~a_ e dos juros capitalizados 
na sua conta vinculada, correspondentes ao período de 
trabalho, na empresa. 

§ 19 Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 
ou forca maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
percentual de que trata este artigo serã de 5% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

_§ 211 As importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do recibo de quitação. de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminados. 

PROJETO OE LEI N• 4.787, DE 1981 
(Do Sr. Pacheco Chaves) 

Introduz alteração na Lei n? 5.107, de 13 de se
tembro de 1966. que _instituiu o·-pars.-

(Anexe-se ao Projeto de Lei_nO? 277, de _1979, nos 
termos do art. 71 do Regimento Interno.) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lll O art. 69 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 

de 1966, será acrescido de um parágrafo, sob n9 39, assim 
redigido: -

"Art. 611 

§ 3'1 Quando a despedida sem justa causa al
cançar empregado optante contratado por tempo 
indeterminado e com dez ou mais anos de serviço à 
mesma empresa, ser-lhe-á assegurado, além dos di
reitos previstos neste artigo, a -iildenização em 
dobro de que tratam os arts. 496 e 497, da CL T." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço foi adotado entre nós, a partir de janeiro de 1967, 
por forca da Lei n9 5.107/66, como uma alternativa ao 
instituto da._estabilidade, então_ considerada obsoleta e 
mesmo uma dificuldade de natureza trabalhista às em
presas. 

Hoje, entretanto, sabe-se, pela lição dos doutrinadores 
mais abalizados, bem como pela experiência de cerca de 
qu'ª-_~orze anos de prática da referida inovação, que o fun
do de Garantia do Tempo de Serviço não somente não 
equivale à estabilidade em termos de g_arantia de empre
go ou mesmo de valores pecuniários, como trouxe consi

. go outras conseqiiências negativas, dentre elas, princi
palmente, ·a da exagerada rotatividade de mão-de-obra. 
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oe fato, podendo despedir seUs empregados sem ter 
que arcar com o ânus financeiro desse despedimento, 
tem- levado inúmeras empresas a praticar indiscrimina
damente a demissão, inclusive c;omo meio pretensamente 
eficaz de resolver-lhes os problemas financeiros mais 
prementes. _ _ __ 

O resultado é, Como se-disse, o excesso de mobilidade 
de empregados que já ·não permanecem sossegados em 

- 6iu trãbalhO nem "traqüilizam as autoridades competen
tes do poder público. 

E quando tal despedida alcança .empregados antigos, 
cujo Contrato de trab-fllho tinha prazo indeterminado, a 
situação se agrava e ganha foros de violência, de verda
deira desumanidade, máxime quando sabemos das difi
culdades que um trabalhador de idade um pouco mais 
provecta tem para conseguir ~novo empregõ-. 

A insegurança no emprego é pois, o maior legado do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Contraditoria
mente, como se vê. 

Por isto que, tentando minorar os efeitos negativos de 
tal legislação, ao menos no que diz repeito aos emprega
dos contratados por tempo indeterminado e que, tendo 
dez ou mais anos de tempo de serviço numa mesma em
presa, venham a ser despedidos semjusta_caus_a, estamos 
propondo a introdução de um dispositivo no te;~tto da 
Lei n<? 5.107 (66, que desestimule defiriitívamente tais de
missões. Que desestimule ou, então, que redunde em re
compenS-a para o empregado. 

Esclarecemos, por fim, que a idéia da medida aqui su~ 
gerida é do Dr. Francisco Ribeiro dos Santos, Professor 
aposentado da Faculdade de Díreíto da Universidade 
Mackenzie e das faculdades Metropolitanas Unidas, de 
São Paulo, endossada por seu discípulo Rudolfo Fran
cisco Chladil. 

Sala das'Sessõ~. li de junho de 198l.- Pacheco 
Chores. 

LEI No 5.107, DE 13 OE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Sen;içQ, e 
dá outras providências. 

Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obriga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
iri-tedíatamente anterior;que ainda rião ho_uver sido reco
lhido ao-bãnco depositário, além da importância-igual a 
10% (dez por cento) desses valores e do montante dos de
pósitos, da correcão monetária e dos juros capitalizados 
na Sua conta vinculada, correspondentes ao_ período de 
trabalho na empresa. _ 

S ]I> Quando ocorrer despedida por culpa recip-~oCa 
ou forca maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
percentual de que trata este artigo será de 5% (_cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentoS ni::le 
previstos. 

§ 29 As importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 
477 d~rC~ T, e e_ximirào a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminados. 

coNSOLIDAÇÃO oAs · t_iir:i oo· :rR::.\àÃ.r:i.íó" 
(Aprovada pelo Decreto~lei nll 5.452, de 1 Q de maio 

de 1943) 

TITULO IV 

Do contrato indh•idual de trabalho 

CAPITULO VII 

Da estabilidade 

Art. 496. Quando a reintegração do empregado es
tável for desaconselhável, dado o grau de incom~atibili· 
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dade resultante do dissfdio, especialmente quando for o 
empregador pessoa tisica, o Tribunal do Trabalho pode
rã converter aquela obrigação em indenização devida 
nos termos do artigo seguinte. 

Art. 497. Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrên
cia de motivo de força maior, ao empregado estável des
pedido é garantida a indenização por rescisão do contra
to por prazo indeterminado, paga em dobro. 

PROJETO DE LEI N• 5.154, DE 1981 

(Do Sr. Pacheco Chaves) 
Modifica dispositivo da Lei nP 5.JÕ7, de 13 de se, 

tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

(Anexe--se ao Projeto de Lei n~' 277, de 1979, nos 
termos do art. 71 d'O Regimento Interno~)-

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' O art. 69 da Lei Jll' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, passa a vigorar com as segUintes alterações: 

"Art. 61' Ocorrendo resclsãÕ do contrato de 
trabalho, por parte da empresa, sem justa cauSa, fi
cará esta obrigada a pagar diretamente ao emprega
do optante os valores relativos aos depósitos do Inês 
da rescisão e do imediatamente anterior, que ainda 
não houver sido recolhido ao banco depositário, 
além da importância igual a cem por cento (IOO%) 
desses valores_ e _do montante dos depósitos, da cor
reção monetária e dos juros capitalizados na sua 
conta vinculada, correspo-ndentes ao período de tra
balho na empresa. 

§ Jl' Quando ocorrer despedida por culpa recí
proca ou força maior, reconhecidas na Justiça do 
Trabalho, o percentual de que trata este artigo serâ 
de cinqüenta por cento (50%), obrigada a empresa 
aos demais pagamentos nele previstos. 

Art. 2~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. _31' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A providência iqui pleiteada, eleva_ção do percentual 
previsto no art. ()9' da Lei n>? 5.107/66, de 10% para 100% 
(e conseqüentemente o do.§ li' de S% para 50%), resul~a 
de idéia lan-Çada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Gráficas de Bauru, a nós enviada por seu Pre
sidente, Sr, Claudionor Alves da Cruz de Souza. 

Na verdade, argumenta aquela entidade sindical, des
de que o FGTS foi ínstituido, o que se viu foi um inusita
do aumento da rotatividade de mão-de-obra no País, 
com as empresas praticamente liberadas para despedir o 
número de empregados que queiram, no rrtomenrd que 
lhes convenha. 

Tal facilidade tem propiciado, ainda, que certas em~ 
presas inescrupulosas despeçam empregados com algum 
tempo de casa e que ganham bem, para colocar em seu 
lugar empregados mais novos com salários inferiores. 

Por isto que~ aproveitando a sugestão do mencionado 
sindicato, propomos uma significativa eleVação. dos va~ 
!ores previstos no art. 6>? da Lei n~' 5.107, de 1966, para 
que o dispositivo tenha a eficácia deSejada pelo legisla
dor e para que as empresas pensem duas vezes antes de 
despedir seus empregados com tais objetivos escusos. 

Sala das Sessões, li' de setembro de 1981.- Pacheco 
Chaves. 

LEI N• 5.107, DE l3 DE SETEMBRO DE l966 

Cria o Fundo de Garantia do TempO de s~~iço, e 
dá outras providénclas. 

.-....... ~ ..... ~ ........ -. ~ ,..,. . - ~'.,:,_--~ -~··~ ;• _~ .... -.- . .-~:- ~. 
Art 61' Ocorrendo rescisão do contrcito de trabalho, 

por pa.rtedaempresa, sem justa causa, ficá:rá esta obriga-

Dt~JUO DO CONGRESSO NACI<YNAL (S~ção II)_ 

da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisitu e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco~ 
Jliido ao Banco depositãrio, além da importância igual a 
10% (dez' por cento) desses valores e do montante, dos 
depóSitos,- da cOrreção monetária e dos juros capitaliza~ 
dos na sua conta vinculada, correspondentes ao período 
de trabalho na empresa. 

.§ l~' Quando ocorfet despedida por culpa recíproca 
ou força tnator reconhecidas peta Justiça do Trabalho o 
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 21' _f.s importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminados. 
.. ·-· ............ ·-·~ ·-~ ·-· ....... -·+-~- .. ~~ .. :_: ... . 

•••••• -••••••• + •••• + •••••• .; ~-; .-; •• ; ; .-.- ••••••• -;,:-_.~ 

PROJETO DE LEI N• 5.182, DE 1981 

(Do Sr. Henrique Eduardo Alves) 

Introduz alteração na Lei rt' 5.107. de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

(Anexe-se ao Projeto de Lei n9 277, de 1979, nos 
termos ~Su3;rL 71. d_o Regimento Interno.) 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. [I' É acrescentad_o ao art. 6~' da Lei n9 5.107, de 
13 de setembN de 1966, um parágrafo sob o nl' 1~', com 

-renumeração dos atuais §§li' e 21' para 29e 31', respectiva
mente: 

.•...•••••••••• -•• ·-~ ••••• ~ ••••• w--.-:.~ • :..-~ ••• '. -.-~; .,_;_-
§ li' Pagará ainda· o empregador diretamente 

ao empregado, em caso de rescisão sem justa causa, 
importância em dinheiro correspon9ente_ à dife- _ 
rença-entre o Valor apurado em conformidade com 
o disposto no éaput deste artigo e aquele a que este 
último faria jus se fosse indenizado sob o amparo 
dos arts. 477 e 478 da CLT. 

. -.-...... '-· ..... ...-.. ·-·~ ~ ~ ............ ·. ,: . .;_~. ~ .. ,; .... . 
·· ---~Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação. 
Art. Jl' Revogam-se as disposições em contrário. 

- Justificação 

Busca-se, com a presente proposição, compatibilizar o 
texto -da legislação pertinente ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço com o espírito do legislador que a ins
tituiu, de tal modo que a importância em dinheiro perce

- b.ida pelo trabalhador despedido sem justa causa, neste 
sistema, não seja nunca inferior àquela que ele percebe
da sob a aplicação dos arts. 477 ·e 478, CLT. 

A medida é justa sob todos os aspectos, além de retra~ 
tar fielmente o desejo dos instituidores âo FGTS. :Óeve, 
portanto, ser aprovada pela Casa e transformada em leL 

Satã das Sessões, 3 de setembro de 1981.- Henrique 
Eduardo A lve.s. 

LEI N' 5. 107, DE 13 DE SETEMBRO DE 196Ó 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de S~rviço, e 
-dá-oÚtras PrOvidências. 

·-~ -~-- ._._.--."' .-••• ~. •'<'--~~ •••• .--.-.;.:;. ·--· ~~ •• ~-. ~ •• ~-••• -.-

Art. 69 Ocorrendo a rescisão do contrato de t.raba
lho, por parte da empresa, sem justa causa, -ficará esta 
obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os 
valores_ rdativos aos depósitos referentes ao ·11ês da resci
são e ao imediatamente anterior, que ainda não houver 
sido recolhido ao banco depositário, além da importân-
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cia igual a tO% (dez por cento) desses valores e do mon
tante dos· depósitos, da correção monetária e dos juros 
capitalízados na sua conta vinculada, correspondentes 
ao período de trabalho na empresa. 

§ ]I' Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
percentual de que trata este artigo será de 5% (cinco por 
cento) obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 2~' As importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do recibo de_ quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art. 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminados. 
o '• • Lo •: '"-• • .-.,. • ~-.,,----., ~- • • -~ ,.; • O O • "o •'• • O O .. • • O O •-• •'• • O 

. ..... -._. ·--,. ~~ ... .---.-.... -.... -. ~ . .;. -.......... ·-'· .:. .. . 
(Às Comissões de Legislaçdo Social e de Fi

':,. :...c_,_na'nças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1983 
(N9 531/79, na Casa de origem) 

Faculta a sindicalização dos integrantes das guar~ 
das portuárias, dando nova redação ao art. 99 do 
Decreto--lei _n<? 3, de Z7 de janeiro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !I' O art. 91' do Decreto-lei n~' 3, de 27 de janeiro 
de 1966, qu~. ''disciplina as relações jurídicas do pessoal 
que integra o sistema de atividades portuárias, altera dis
positivos da Consolidação das Leis do Trabalho, e di\ 
outras providências", passa a vigorar com a seguinte re
daçào: 

~ _"Art_. 99 As guarda~ portuárias, com força de 
, policiamento, ficam subordinadas aos Capitães dos 

Portos. 
Parágrafo único. Os integrantes das guardas 

portuárias podem -c'onsiituir associação profissional 
Ou sindicato, nOs termos do a~t. 166 da Constituição 
Federal." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 
A!~ 31' Rey_ogam·se aS disposições em contrário. 

{À Comissão de LegislaçãO Social.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 17, DE 1983 
(N9 3.862/80, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos ao art. 1l da Lei p9 6.683, 
de 28 de agosto de 1979 - Lei de ~nistia, relath·a~ 
mente aos senidores que nio foram condenados pelo 
Pode[ Judíchído. 

O Congresso Nacional decreta: 

- Art. I~' O art._ll da Lei n9 6.683, de 28 de agosto de 
1979 - Lei de Anistia, passa a vigorar-acrescido dos se
guintes parágrafos: 

"Art, 11. . ......•... ~ .................. · · · 
-§ (I' São exclujdos destas restrições os servido

res civis e militares que_, processados perante o Po
der JUdiciário, não foram condenados. 

§ 21' Não Ocorrendo o retorno ao serviço ativo, 
no interesse da administração, o servidor, nas con
dições ·do parágrafo anterior, serã aposentado, 
transferido para a reserva de 1' cl_~sse ou reformado 
no cargo~ Posto ou graduação que teria atingido, na 
data de publicação da presente lei, se houvesse per
manecido na a:tiva." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na. data de sua publi
cação. 

Art. 3~> Revogam~se as disposições em contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI NY 6.68J •. DE 28 DE AGOSTO DE 1979 

Concede anistia. e dá outras providências. 

Art. J<? O retorno ou a reversão ao serviço ativo soR 
mente será deferido para o mesmo cargo ou emprego, 
posto ou graduação que o serVidor, civil ou militar, ocu
pava na data de seu afastamento, condicionado, necessa
riamente, à existência de vagas e ao interesse da Admi
nistração. 

§ ('i' Os requerimentos serão processados e instruí
dos por comissões eSpecialmente disignadas pela a_utori
dade U qual caiba apreciá-los. 

§ 29 O despacho decisório será proferido nos cento e 
oitenta dias seguintes ao recebimento do pedido. 

§ )9 No caso de deferimento, o servidor civil será in
cluído em Quadro Suplemeritar e o militar de acordo 
com o que estabelecer o Decreto a que se refere o art. 13 
desta Lei. 

§ 4<:> O retorno e reversão ao servidor ativo não serão 
permitidos se o afastamento tiver sido motivado por im
probidade de servidor. 

§ 5<:> Se o destinatário da anistia houver falecido, fica 
garantido aos seus dependentes o direitO às vantagens 
que lhe seriam devidas se estivesse vivo na data da entra
da em vigor da presente Lei. 

Arl. 4<:> Os servidores que, no prazo fixado no art. 2<:>, 
não requererem o-retorno ou a reversão à atividad'e ou ti
verem seu pedido indeferido, serão considerados aposen
tados, transferidos para a reserva ou reformados, 
contando-se o tempo de afastamento do serviço ativo 
para efeito de cálculo de proventos da i natividade ou da 
pensão. 

Art. lO. Ao.s _ _s_e_nddorcs civis e militares reaproveita
dos, nos termos do art. 2~', será c-ontado o tempo de afas
tamento do serviço atívo, respeitado o disposto no art. 
li. 

Art. II. Esta Lei, além dos direitos nela expresso, 
não gera quaisquer outros, inclusive aqueles relativos a 
vencimentos, soldos, salários~ proventos, restituições, 
atrasados, indenizações, promoções ou ressar_cim_e.n_t_o_s.___ 

Ãs Comissões de Constitrúcão e Justiça, de ServiÇo 
Público CMre de_Finanças.) _ 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 18, DE 1983 
(N"' 1.622(79, na Casa de .Origem) 

Altera a redação do art. 143 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, 
de ]o:> de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta~- __ 

Art. 19 O art. 143 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-leí n9 5.452, de L~'_de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação_: 

"Art. !43. O direito de reclamar a concessão 
das férias prescreve_em 2 (dois)· ano_s, contados da 
data em que cessar a relação de emprego. 

Parágrafo úrdco. -O ,::mpregador que deixar de 
conceder férias_ ao empregado que às mesmas tiver 
feito jus ficará obrigado a pagar-lhe uma importân
cia correspondente ao dobro das férias não concedi
das.~· 

Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

( Apromda pelo Decreto-lei n? 5.452, de 1<~ de maio 
de 1943.) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

CAPITULO IV 
Das Férias Anual:; 

SECÃO VI 
Do Início da Prescrição 

Art. 149. A prescrição do direito de reclamar a con~ 
cessão de férias ou o pagamento da respectiva remune
ração é contada do término do prazo mencionado no art. 
134 ou, se for o _caso, da cessação do contrato de traba
lho. 

PROJETO DE LEI N• 1.622, DE 1979 
(Do SF. Ferrlando_ Coelho) 

Altera a redação do art. 143 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

(Anexe.:-se ao Projeto n~' 54 t, de 1979, nos termos 
do art. 71 do Regimento Interno.) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. \Y O art. 143. da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto~lei n~' 5.452, de li' de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação; 

"Art. 143. O direito de reclamar a conces.são 
_das férias prescreve em dois anos, contados da data 

em que cessar a· relação de emprego. 
Parágrafo único. O el'lpregador que deixar de 

conceder férias ao empregado _que às mesmas tiver 
feito jus ficará obrigado a pagar-lhe uma importân
cia correspOndente ao dobro das férias não concedi
das." 

Art. 2° Esta Lej entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Na sua redação atual o art. 143 da CLT estabelece que 
o direito de r~lamar a concessão das férias prescreve em 
dois anos. contados da data em que findar a época em 
que deviam ser gozadas. Tendo em vista as característi
cas·especiaiS----'do mercado de trabalho, todayia, mesmo 
deixando de gozar férias o empregado somente as recta
ma após a cessação da relação de emprego, para evitar 
ser despedido. Prescrevendo em dois anos o direito à re
clamação deixa o empregado de fazer jus, assim, às férias 
não gozadas nos períodos anteriores aos dois últimos 
anos de trabalho. 

O presente Projeto de Lei visa a corrigir essa-situação 
mantendo o prazo prescricional de dois anos mais esta~ 
belecendo que a sUa contagem terá como termo inicial a 
cessação da rel~ção ~de emprego. 

O critério propOsio - mais consent4neo com a reali
dade e melhor ajustado à política de pi'oteção dos inte
resses do trabalhador- tem precedente no art. 10 da Lei 
n<:> 5.889, -de 8 de junho de 1973, que estatui normas regu
ladoras do trabalho rural. 

Sala das SeSsões, de junho de 1979.- Fernando Coe~ 
lho. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 
(Aprovada pelo Decreto-lei .n~' 5.452, de 1<:> de maio de 

t943) 

TITULO II 
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

Maio de 1983 

CAPITULO IV 
Das Férias Anuais 

SEÇÃO IV 
Da Remuneração e do Abono de Férias 

Art. 142. O empregado perceberá, durante as férias, 
a remuneração que lhe for devida na data da sua conces
são. 

§ [9 Quando o salário por pago por hora, com jor
nada variáveis, apurar-se-á a média do período aquisiti
vo, aplicando-se o valor do salário. na data da concessã~ 
das férias. 
_ § 2"'~~- Q!Jando o salário for pago por tarefa tomar-se-â 
por base a média da produção no período aquisitivo -do 
direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da 
tarefa na data da concessão das féríãS: 

§ 3~' Quando o salário for pago por percentagem, co
missão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo 
empregado nos 12 (doze) meses que precederem à ccrn
cessão das férias. 

§ 4"' A parte do salário paga em utilidades será com
putada de acordo com a anotação na CTPS. 

§ 51' Os adicionais -por trabalho extraordináriO, no
turno, icysal_tibre ou perigoso s_erão computados no sa
lário que servirá de base ao cálculo da remuneração das 
férias. 

"§ 69 Se no momento das férias o empregado não esti
ver percebendo o mesmo adicional do período aquisiti

-V-o, ou quando o valor deste tiver sido uniforme, será 
computada a média duodecimal recebida naquele perío
do, após a atualização das importâncias pagas, mediante 
incidência_ dos percentuais dos reajustamentos_ salariais 
supervenientes. 

Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 
(um terço) do perfodo de férias a que tiver direito em 
abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria 
devida nos dias correspondente. 

§ {<:> O abono de férias deverá ser requerido até 15 
(quinze) dias antes do término do período aquisitivo. 

§ 2~ Tratando-se de férias coletivas, a conversão a 
que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo cole
tive entre o empregador e o sindicato representativo. da 
respectiva categoria profissiOnal, independendo de re
querirfleti.to irldividual a concessão do abono. 

SEÇÃO VI 
Do Início da Prescrição 

Art. 149. A prescrição do direito de reclamar a co_n~ 
cessão de férias ou o pagamento da respectiva remune
ração é contada_do térri1ino do prazo mencionado no art. 
134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de traQa
lho. 

········::.·····························:·:··-:··· 

LEI N• 5.889, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Estatui normas reguladoras do trabalho rnral, e dá 
outras providências. 

Art. 10. A prescrição dos direitos assegufãdos por 
esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após dois 
anos de c_essação de contrato de trabalho. 

Parágrafo único. Contra o menor de- dezoito anos 
não corre qualquer prescrição. 

' .. ' ........ '. ~· ,• ' ... ·-· ·~~ . .,..-... ·_·-~.,.-~~- ~ 
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PROJETO DE LEi N' 3.982. DE 1980 

(Do Sr. Oswaido Lima) 

Altera o art. 149 da Conso{idação das Leis do Tra~ 
balho. 

(Anexe-se ao Projeto de Lei n~' 541, de 1979, nos 
termos do art. 71 do Regimento Interno.) 

O Congresso Nacional decreta; 

Art. [9 O art. 149 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de 11' de maio 
de 1943, passa a vigorar com a seguinte redaÇão: 

"Ar.t. 149. A prescrlção do direito de reclamar 
a concessão das férias ou o pagamento da respectiva 
remuneração ocorrerá no prazo de 6 (seis) meses, 
contados da data de extinção do contrato de traba
lho, ressalvas os casos em que a data de aquisição 
tenha se verificado há menos_ de 2 (dois) anos dares
cisã.o contratuaL" 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

Sabemos que a prescrição é a inêrcia do credor ;m re
clamar, em tempo hábil, seu direito, da parte do deve-
dor. 

No Direito do Trabalho, o-problema da_prescrição 
tem ocasionado uma série de estudos, os quais têm pos_sí
bilitado uma inegável evolução das relações juslaboralis-
tas. 

Assim é que os juristas e jurisconsUitos do Direito do 
Trabalho, mais representativos do mundo ibero
americano, vêm defendendo ponto de vista segundo o 
qual os direitos emanados do trabalho não devem ser ob
jeto de prescrição. Esse entendimento está embasado no 
fato de que esses direitos são irrenunciáveis, por perten~ 
cerem não apenas ao trabalhador propriamente dito, 
mas, também, à sua própria família. 

Neste particular, a Consolidação das Leis do Trabalho 
está ultrapassada, na medida em que estabelece uma 
preS<:rição bienal, contada da aquisição do direito, o que, 
efetivamente. torna muito dificil o exercício da repa. 
ração de danos trabalhistas por parte do _empregado, 
face à sua condição de subordinação e hipossuficiência. 

É em razão desses relevantes aspectos que estamos 
p~opondo seja alterada a redação do disPositivo consoli
dado a fim de que o direito de reclamar férias tenha um 
prazo de 6 (seis) meses, contados da extinção do contrato 
de trabalho. 

A proposição tem pertinência:, se atentarmos para o 
fato de que a maioria ou quase todos os empregados hoje 
são optantes e, geralmente, durante a vigência do pacto 
laboral, ficam temerosos de reclamar direitos líquidos e 
certos, mesmo que seja na J ustíça do Trabalho, pois a 
contrapartida patronal, quase sempre, é a despedida. Em 
conseqüência, nosso entendimento é o de que a pres
crição somente deveria ter contado seu início após a ex~ 
tinçào do contrato de trabalho._ Nesse caso, não seria ne
cessário mais do que 6 {seis) meses. 

Convém, aliâs, salientar que a prcscriçã.o contada da 
extinção do contrato de trabalho, em nossa siste.rnjtica 
trabalhista, não se constitui em nenhuma novidade, por 
isto que os trabalhadores rurais a têm assegurada por 
prazo muito maior nas mesmas condições em que esta
mos propondo para o caso das férias. Ê-0 cjue se conclui 
do disposto no caput do art. 10 da Lei nY 5.S89, de 8 de 
junho de 1973~ in verbis: 

"Art. fO. A prescrição dos direiio.S- assegura
dos por esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorre
rá após dois anos de cessação do contrato de traba
lho." 

O precedente é deveras ilustrativo, e convenhamos, 
deve servir de exemplo para a aprovação desta_nossa 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

proposição, que coroo visto, é bem mais modesta, na me
dida cm que- fixa prazo prescricional de apenas 6 (seis) 
meses. 

t portanto, uma forma de atenuar o arbítrio patronal 
perante os operários, os quais já não gozam de pratica
mente nenhuma garantia que lhes possibilite fazer valer 
seus direitos- por mais legítimos e líquidos que sejam. 

Sala das Sessões, 3 de novembro de-1980.- Oswaldo 
Lima. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEJS DO TRABALHO 

(Aprovacl." nelo Decreto-lei n\" 5.452, de 19 de maio de 
1943 

..... '.-................. ~ ... -... ·--~ ..... ; .. ..:... .. ~ 
TITULO II 

Dás Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO IV 
Das Férias Anuais 

SEÇÃO VI 
Do intcio da Prescrição 

Art._ 149. A prescrição do direÚo de_reclamar a con
cessão de férias ou o pagamento da respectiva remune
ração é contada do término do prazo mencionado no art. 
134 ou, se for o caso da cessação do contrato de traba
lho. ~ ~ 

• ' ••• i i •••••••••••••••• ; ~ •••• -.: •. , •.•• - ...... ·;-; 

(À Comissão_de Legíslação Social.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 316, 317 E 318, DE 1983 

PARECER No 316, DE 1983 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9 

6, d~ 1982 (n9 048/82- na origem), do Senhor Pre
sidente d9 República, propondo ao Senado Federal 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barroso 
(MG) a elevar em Cr$ 173.514.600,00 (cento e seten
ta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscen~ 
tos €:ruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

Relator: SenadOr Bernardino Viana 
O Senhor Presidente da República, encaminha a exa~ 

me do Senado Federal (art. 42, item VI, da Consti~ 
tuição), proposta no sentido de que seja a Prefeitura Mu~ 
nic1pal de Barroso (MO) autorizada a elevar em Cr$ 
173.514.600,00 (cento e seten_ta e três- milhões, quinhen
tos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de contratar em
préstimo junto à Caixa Econômica. do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), no valor correspondente 
a_1_40.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
1.239,39, em outubroj8l. 

"2. Características das operações: 
Operação I: 
A- Valor: Cr$ l48.726.800,00 (correspondente 

a 120.000 UPC de CrS 1.239.39, em Out/81); 
8-Praz.os: 
1 _,...de carência: até 36 meses contados a partir 

da última liberação dos recurso~; 
2- de amortização: até 360 meses; 
C--Encargos: 
1-jur_:os: 
-I% a.a. durante a carência; 
-até 1,6% após a mesma; 
2 --:::__çorreção monetárla; trimestral, conforme as 

variações da: UPC; 
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3- seguros previstos pelo Sistema Financeiro da 
HabitaçãO (SFH); 
4- taxa de administração do BNH; J% sobre 

cada parcela liberada; 
D- Garantias: primeira e especial hipoteca dos 

lotes de terreno e das habitações a serem construí
das, bem como a vinculação de quotas do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias qCM); 

E - Destinação dos recursos: construção de 400 
un!d_ades habitacionais de interesse social, com va
lores unitários limitados-ao máximo de 300 UPC, 
destinadas a trabalhadore::. com renda de até 3 sa
lários mínimos, aos quais o financiamento serã 
transferido após a comercialização de tais imóveis .. 

OPERAÇÃO II: 
; A- Valor: Cr$ 24.787.800,00 (correspondente 
a 20.00\l UPC de CrS 1.239,39 em Outf81); 

B- Prazos: 
I -de carência: até 18 meses, contados a partir 

da última liberação dos recursos; 
2- de amortização: até 360 meses após a carên-

:=-.::,__ci~ 

C - Encargos: 
I -juros: 1% a.a. pelo repasse; 
2- correção monetária: trimestral, conforme as 

variações da UPC; 
3 - seguros previstos pelo Sistema Financeiro d.i 

Habitação (SFtl); 
4- taxa de administração do BNH: 1% sobre 

cada parcela liberada; _ 
; o·- üãrantiã:-Vínculação -de quotas do Imposto 
--sobre- a ClfcU!açãO de Mercadorias (ICM); 

E- Destinação dos recursos: execução de obras 
de infra-estrutura urbana necessâria à construção 
das 400 unidades habitacionais, objeto da OPE
RAÇÃO Í". 

3. Segundo o parecer apresentado pelo Ôrgào finan
ciador, as operações de crédito sob exame são viáveis 
econômica e financeiramente. 

4. O processo é acompanhado dos seguintes elemen-
tos principais: -

a) Leis n9s, 937, de 8-9-81 e 951, de 7-11-81 autoriza~ 
doras das operações; 

b) Expõsição de Motivos (Em n\"OlS/82) do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda ao ExroY Senhor Presi
dente da República, comunicando que o Conselho Mo
netário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se 
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 211 

da Res. nY 93, de 1976, do Senado Federal; e 
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departa

mento da Dívida Pública, favorável ao pleito. 
5. -Corlsiderado todo o endividamento da referida 

entidade (intra + extraliroite + operação sob e:w.me), 
' verifica-se que seriam ultrapassados os tetas que lhe fo

ram fixados pelo item 1 do art. 29 daRes. n9 62, de 1975. 
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite 

que, por força das disposições contidas no art. 211 ~ Res". 
nY 93, de 1976, não se aplicam os citados limites (itens I, 
II e III) ftxa.dos no art. 29 daRes. nY 62, de 1975, ambas 
do Senado Federal, haja vista que os recursos a serem ul
traPassados provêm do BaJJco Nacional da Habitação. 

7. Além da característica da operação- extralimite 
·---e segundo conclusãç do Departamento da Dívida 
Pública, a assunção do compromisso sob exame não de
verá acarretar maiores pressões na execução orçamen
tária dos próximos exercícios. 

8. Atendidas as exigências das normas vigentes e as 
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo aco~ 
lhimento da presente mensagem, na forma do seguinte 

f'ROJETO DE RESOLUÇÃO No 33, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barroso ( MG) 
a e/e~·ar em Cri 173.514.1500,00 (cento e setenta e três 
mi!hõe.~. quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzei
ros) o montante de sua db·ida consolidada interna. 
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O Senado Federal resolve: 

Art. 1 Y .ta Prefeifui'a Municipal de Barroso, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2<~ da Resolução n; 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua cHvida consolidada in.
terna em Cr$ 173.514.600,00 (cento e setenta e três mi
lhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros), 
correspondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC.. de_ .Cr$s 1~239,39, vigente em ou

_tubro/81, a ftm de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa EcOJ!Ômic~ do É-_sta~o de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à cons
trução de 400 unidades hab_itacíonai~ de. in!eres_se social. 
e execução das obras de infra-estrutura n_~cessãrias, Q_a
quele município, obedecidas as. c_on.dições ~_d_mitid~& pelo 
Banc_o Central do Brasil, no respectivo_ processo. 

Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de su_a 
publicação. 

·Sala das ConiiS:s_õ_es, 14 de abril de 1987. -José Richa_, 
Presidente - Bernardíno Viana, Relator - Luiz Caval
cante - Gabriel Hermes - Ajjonso C amargo - Lenoir 
Vargas. 

PARECERES NoS 317 E 318, DE 1983. 

Sobre o Projeto de Resolução n~' 33, -de 1983, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura 
Municipal de Barroso (MG) a elevar em Cr$ 
173.514.600,00 (cento e setenta e três milhões, qui
nhentos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna". 

PARECER No 317, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O projeto sob exame, de autoria da Comissão de Eco
nomia do Senado Federal, como conclusão de seu pare
cer sobre a Mensagem n~' 06/82 do Senhor Presidente da 
República, autoriza a- Prefeitura Muilidpal de Barroso 
(MG) a contratar operações de ciédito no Valor de Cr$ 
173.514.600,00 (cento e s.etenta e três milhõ~, quinhen
tos e quatorze mil e seiscentos cruzeiros) destinada à 
construção -de 400 unidades habitacionais de infra
estrutura de interesse social e _exeCução das obras neces-
sârias. 

O pedido de autorização foi formulado h os termos do 
preceituado no parágrafo único do artigo 2~> da Reso~ 
lução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por 
conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo 
artigo 2~> da Resolução n~> 62, de 28·10-75, também da 
Câmara Alta do_Congresso Nacional. 

Do ponto de vista que nos compete examinar verifica
se_que toda as formalidades foram atendidas, não haven
do óbice à tramitação normal da presente proposição, 
porquanto jurídica, Constitucional e de boa técnica legis
lativa. 

Sala da Comissão, 6 de abril de 1983.- José FrQgelli, 
Presidente- Murilo Badaró, Relator - Guilherme Pal
meira- Heh•fdio Nunes- Martins Filho- Pedro Simon 
-Hélio Gueiros- Alfredo Campos- Amaral Furlan
Benedito Canelas. 

PARECER No 318, DE 1983 

Relator: Senador Alfredo Campos 
A matéria sob a nossa apreciação, já exaustivamente 

analisada pela autora do projeto de Resolução em tela, 
objetiva autorizar a Prefeitura_Municipal de Barroso
MG, nos termos do que estabelece o art:2~> da Resolu-ção 
n~> 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação 
de crédito no valor-de Cr$ f73.514.600,00 (cento e seten
ta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscentos 
cruzeiros) destinada à construção de 400 unidades habi-
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tacionais de -interesse social, e execução das obras de 
infra-estrutura nece:>sárias, naquele muntCLpio. 

A proposição mereceu a acolhida da ComissãQ de 
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cá~ 
nanes legais, pertinenteS ao assunto. 

Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico exa
minar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos 
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca
sa, visto que a operação de crédit'o a se~__!l.utorizada, pro
piciará, ao Municipio, ielevantes serviços de interesse so
ciaL 

Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto. 
Sala_da Comissão, 28 de abril de 1983.- PtJSSos Pôr

to, Presidente- Alfredo Campos, Relator- Almir Pinto 
- Gaivão Modesto - Lomanto Junior- José Lins
Benedito Ferreira- Jorge Kalume- Benedito Cane/Jas. 

PARECER N' 319, DE 1983 

Da Comissão de· Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei d"a- Câmara n~' 83·; de-198i (Projeto de 
Lei n"' 2.101-B, de -1979, na Câmara dos D~putados) 
que "altera o artigo 237 da lei n~' 5.869, de 11 de ja
neiro de 1973 -Código de Processo Civil, e dá ou
tras _providências". 

Relator: Senador Helvídio Nunes 

Sob o argumento de que "a celeridade na adminis
tração da Justiça é objetivo perseguíaa· e-alfamente dese~ 
jâvel, sendo mesmo, nas circunstâncias presentes, um 
dos mais relevantes e urgentes", o Deputado Tidei de 
Lima formalizou o presente projeto de lei, que foi apro
vado pelas Comissões e pelo Plenário da Câmara. 

A proposição modifica o art. 237, da Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) da for-
ma seguinte: 

Texto vigente: 

"Art. 237. Nas de;mais comarcas aplicar-se-â 
o disposto no artigo antecedente, se houver órgão 
de publicação dos atas oficiais; não havendo, com
petirã ao escrivão intimai', de todos os a tos do pro
Ces-sO, OS-advogados das partes: r- pessoalmente, 
tendo domicílio na seded_o_Juízo; II- por carta re
gistrada, com avi~o de recebimento, quando domici
liado fora do juízo." 

Textq pretendido: 

"Art. 237. Nas demais comarcas aplicar-se-á 
o disposto- no artigo anterior, sãlvo se o advogado 
da parte for domiciliado fora do Juízo, nos termos 
do art. 39 desta lei, quando serâ intimado de todos 
os atas do processo por carta registrada, com aviso 
de recebimento, observadas as disposições do art. 19 
e seus parágrafos. 

Parágrafo único. Em qualquer caso, poderá o 
escrivão intimar pessoalmente o advogado da par
te," 

2. Preocupa-se o projeto, vale repetir, com a celeri
dade processual, de que as intimações constituem instru
mento. Assim é que a justificação esclarece: 

.. Até pol!-CO tempo, vinha-se entendendo que, nos 
casos das Comarcas que não fossem Capitais, as in
timações aos advogados das partes só far-se-iam por 
publicação em jornal onde houvesse "óÍ'gão oficial" 
e não onde houvesse apenas "jornal" a que se atri
buísse a incumbência de fazer publicações oficiais. 

Com isso, somente nas Capitais e no Distrito Fe
deral, os advogados eram intimados pela mera 
P_~:L~Ijcação dos atos processuais no órgão oficial do 
Estado, bastando-lhe, para o exercício de seu minis
tério, diz.erem~se assinantes dos órgãos dos Estados 
em -que militassem. Nas demais comarcas, eram inti
mados daqueles a tos pelo escrivão, pessoalmente ou 
por carta registrada. 
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Ocorre, entretanto, que, aos poucos, juízes de 
várias comarcas destes e de outros Estados passa
ram a erigir, por portarias baixadas, determinados 
jornais das respectivas comarcas em órgãos de 
pUblicação oficial daqueles Jufzos, determinando, 
outrossim, que a intimação "dos advogados das parM 
tes se fizesse por sua simples publicação." 

O Conselho Superior de Magistratura de São Paulo, 
segundo está escrito na justificação, também disciplinou, 
a seu nível, a matéria, vez que baixou o Provimento 
CX/79, por intermédio do qual "em todas as Comarcas 
do Estado as intimações aos advogados das partes pode
rão passar a ser realizadas através da publicação em jorR 
nal local". - - -- --

No que diz respeito aos aspectos da constitucionalida
de e da juridicidade a proposição merece transitar. Mas 
cabe a esia Comissão, também, exaniinar-lhe o mérito. 

Quanto ao mérito, não me parece aconselhável, pelo 
menos em termos de presente, a alteração pretendida. 

Deixando de parte a inexistênCia de exemplares das 
Portarias e Provimento, falha sanada pela fé que a todos 
inspira a palavra do eminente Autor dO -projeto,-ienho 
que as práticas identificadas em São Paulo ainda não fo
ram denllnciãdas nos demais Estados do País. 

_ Assim, parece-me mais recomendável adoção de pro
cedimentos com o objetivo de ob_r_igar o cumprimento do 
texto regai do que intentar a modificação da própria lei. 

Aá l~ldo da celeridade, meio para agilizar a prestação 
da justiça, há que pensar também na perenidade dos Cô~ 
digas, que não devem ser alterados ao sabor de coveniên
cias que não interessem, pelo menos, à maioria dosjuris
dicionã.dos. 

O parecer, pois, é pela rejeição do projeto em exame, 
por inconveniente. 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1983.- Murilo Ba
daró. Presidente- Helvidio Nunes, Relator- Guilherme 
Palmeira- Enéas Farias-- Pedro Simon -José lgn_ácio 
-Martins Filho- Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. 
!"'-SecretáriO. 

São lidÕs os segUintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 75, DE 1983 

"Dispõe sobre o seguro-desemprego". 
O Congr~sso Nacional decreta: 

Art. I~' No caso de desemprego de trabalhador filia
do e cumprido o prazo de carência de que trata o art. 24 
da Lei Orgânica da Previdência Social, caberá ao lN PS 
pagar o se~~o-desemprego pelo período máxim? de_l2 
meses. 

Parãgrafo ónico- O prazo de que trata o artigo será 
aumentado de doze meses quando se tratar de segurado 
que já houver pago cento e vinte ou mais contribuições 
para a Previdência SociaL 

Art. 21' O--valor do seguro-desemprego corresponde-
rã ao previsto para o auxilio doença nos termos do art. 
24 da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Art. 3"' Deixarâ de ser devido o seguro~desemprego 
tão logo o trabalhador venha a exercer qualquer ativída-
de remu-nerada. -

Art. 4"' O seguro-desemprego será custeado corri -as 
receitas jã previstas na Lei Orgânica da Previdência So
cial, complementadas por recursos oriundos do FINSOR 
C IAL 

Art. 5"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 6~> Ficam revogadas as disposições em con~ 

trário. 
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Justificação 

Ganha dimensão diante da dramâtica crise econ.ômica 
e social reivindicação em favor do seguro~desemprego. 

Nada mais justo, nern mais oportuno, eis que se trata 
de garantia constitucional expressa como se infere dos 
seguintes dispositivos: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos traba
lhadores os seguintes direitos, além de outros que, 
nos termos da lei, visem à melhoria de sua conçiição 
social. 

. .• . -•..•...• ·-----~'--;.·_,;;o.-.---~- .... ; .•.•. _ ... .,.,.:._...,.... __ _ 
XVI - previdência social nos casos de doença, 

velhice, invalidez e morte, seguro-desemprego, segu
ro Contra acidentes do trabalho e proteção da ma
ternidade, mediante contribuição da União, do em
pre-gador e do empregado." 

Além disso, praticamente todas as organizações inter~ 
nacionais a que pertence o Brasil têm, de longa data, 
aprovado recomendações em favor da instituição do 
seguro-desemprego. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) fun
dada pela Conferência de Versalhes, depois do flltl da 1' 
Guerra Mundial e que, a partir de 1946, passou a fazer 
parte da Organização das Nações Unidas (ONU), 
manifestou-se nas seguintes oportunidades: 

1' Conferência Geral da OIT- Washington- 29 de 
outubro de 1919; Convênio Relativo ao De~_emprego. 

2' Conferência Geral - Gênova - 15 de junho de 
1920; Recomendação sobre Segu~o-Desemprego dos 
Marítimos. 

3' Conferência Geral da OJT- Genebra- 25 de ou~ 
tubro çie 1921; Recomendação n"' 11, sobre Desemprego 
na Agricultura. 

17' Conferência. Geral da OIT- Genebra"- 8 de jU
nho de 1933; Recomendações n~> 42. 

18• Conferência Geral da OIT- Genebra- 4 de ju
nho de 1934; Recomendações sobre diversas formas de 
Seguro-Desemprego. _ 

19•. Conferência Geral da OIT - Genebra - 4 de ju
nho de 1935; Recoinendações nl' 45, sobre Desemprego 
de Menores. 

26'. Confeiéncia Geral da OJT- Filadélfia- 20 de 
abril de 1944; Recomendações n"' 67. 

28'. Conferência Geral da OIT- Seatle- 6 de junho 
de 1946; Convênio n9 701 relativo à Seguridade Social 
dos Marítimos. 

35'. Conferência Geral da OIT- Genebra- 4 de ju
nho de 1952. Convênio nv 102, sobre normas mínjmas de 
Seguridade Social. 

A ConferênCia de Trabalho dos Estados da América, 
membros da Oi"ganizil.ção do Trabalho pronunciou-se 
sobre o assunto nas seguintes conferências: 

2• Conferência do Trabalho -dos Estados da América, 
membros da OJT- Havaria- 1939. 

5• Conferência do Trabalho dos Estados da América, 
membroS da OIT - Petrópoles - 1952. 

Foram as seguintes resoluções aprovadas pela Asso
ciação Internacional de Seguridade Social (AISS): 

7' Assembléia~Geral da AISS- Praga.:.._ 1936. ResoM 
lução n'l 18. 

8~ Assembléia~Geral da AISS- Genebra- 1947. Re
solução n~' 18. 

12• Assembléia-Geral da AISS- México -1955. Re
solução n9 42. 

Finalmente, a Conferência Interamericana de Seguri
dade Social (CISS), emitiu três resoluções, a saber: 

1' Conferência Jnteramericana de Seguridade Social 
-Santiago do ·Chile- 1942. Resolução "CISS" n"' 12. 

2• Conferência Interamericana de Seguridade Social 
- Rio de Janeiro - 1947. Resolução "CISS" n9 20. 

3' - Conferência Il;teramericana de Seguridade So
cial- Buenos Aires- 1951. Resolução "CISS" nl' 38. 

Impõe-se, portanto, entre nós, a regulamentação do 
seguro-desemprego que é, no inomento, a única pres~ 

tação previdenciária constituciOnalmente e ainda não 
concedida aos trabalhadores. 

-Sala das Sessões, 5 de maio de 1983.- Álvaro Dias. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, de 26 DE AGOSTO DE 1960 
LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL 

(Com as alterações introduzidas pela legislação poste~ 
rior.) 

Art. 24. O auxilio-doença serâ devido ao segurado 
que, após 12 (doze) contribuições mensais, ficar incapa~ 
citado para seu trabalho por prazo superior a 15 (quinze) 
dias. 

§ }9 O auxílio-doença consistirá numa renda mensal 
correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de
benefícios, mais I% (um por cento) deste salário, -por ano 
conipleto de atividade abrangida pela Previdência Social 
ou de contribuição recolhida nos termos do art. 9ç. até o 
máximo de 20% (vinte por cento), arrendondado o total 
_Qbtido para a unidade de milhares de cruzeiros imediata
mente_ superior. 

§ 2"' O auxílio-doença será devido a contar do {6"' 
(décimo sexto) _dia de afastamento da atlvidade ou no 
caso do trabalhador autônomo e do empregado domésti
co, a contar da data da entrada do pedido, perdurando 
pelo período em que o segurado continuar incapaz. 
Quando requerido por segurado afastado há mais de 30 
(trinta) dias do trabalho, será devido a partir da entrada 
do pedido. 

§ 3~' Se o segurado, em gozo de auxílio-doença, for 
insuscetível de recuperação para a sua atividade habi
tual, o que o sujeita aos processos de reabilitação profis· 
aiOnal previstos no§ 49 para o exercido de outra ati vida-
de, seu beneficio só cessará quando ele estiver habilitado 
para o desempenho de nova atívidade que lhe garanta a 
sUbsistência, ou quando, não recuperável, for aposenta- _ -
do por invalidez. 

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Legis~ 
fação Social, de Economia e de Finanç(ls.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 76, DE 1983 

Acrescenta dispositivos à Lei p9 5.107, de 13 de se-
tembro de 1966, l'isando restabelecer o privilégio da 
indenização dobrada ao trabalhad9r que conta mais 
d~ 10 a~os d~ serviço e é despedido sem justa causa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 É acrescentado ao art. 69 da Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, o seguinte§ 39;. 

"§ 31' Quando a rescisão sem jUsta causa al
cançar trabalhador optante com mais de dez anos 
de serviço, a empresa, sem prejuíZo dos encargos 
que já lhe são atribui_dos no "caput" deste artigo, 
déverâ pagar diretamente ao empregado despedido 
importância correspondente ao total dos depósitos 
existentes em sua conta vinculada, inclusive os 
aCrêsdmos decorrentes de correção monetáría e ca~ 
pitalização de juros.'' 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de_ sua 
pUbliCaÇão~-~ 

_ ~~t:.. 39 Revogam-se as disposições en:i contrário. 

Justificação 

Diz a Constituição Federal, ern seu art. 165, inciso 
XIII, que o trabalhador brasileiro tem assegurado o di
reito à estabilidade, com indenização por despedida ou 
fundo de garantia equivalente. 

Quis a Carta preceituar, segundo o entendimento ge
nàalizado da doutrina, que o fur.do de garantia deveria 
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obrigatoriamente equivaler à indenização, mas o que se 
verifica, após rilaís de dezesseis anos de vigência da legis~ 
Iação do FGTS (Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 
1966), é que longe estamos .dessa equivalência, jã que o 
fundo de garantia, apesar dos mecanismos de aplicação 
da correção monetária e da capitalização de juros 
(baixíssimos, por Sinal), está sempre inferiorizando à in
denização em termos de valores. 

Isto tem representado um prejuízo ao trabalhador, 
priilcípalmente na pi-e~ente conjuntura em que o desem
prego é uma constante a ameaçar cada cidadão e cada 
família . 

Aliás, muitas têm sido as tentativas de S~nhores Parla~ 
rOeiltS:t'és de compatibilizar ã índenização com o Fundo 
-de Garantia, de modo a não permitir referidos prejuízos. 

O que aqui buscamos- e está dito expressamente na 
ementa do projeto - é o restabelecimento do privilégio 
da indenização dobrada para os trabalhadores antigos, 
isto é, os que têm mais de dez anos de serviço, para que, 
ao menOS em relação a esses, as desvantagens do FGTS 
não se mostrem tão acentuadas. Ademais, é preciso difi~ 
cultar de__ algum modo o despedimento de empregados, 
máxime de empregados antigos que, como sabemos, não
conseguem arranjar mais trabalho em virtude da idade 
provecta. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1983.- Nelson Carnei-

LEI N9 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 
(DOU 14.9.1966- LTr 30(529) 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servh'o. e 
dá outras providênciãs 

Art. 61' Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obriga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatamente anterior, que ainda não houver sido reco
lhido ao Banco depqsitário, alêm da importância jgual a 
HJ% (dez por cento) desses vãrores e do montante dos de.. 
pósitos, da correção monetária e dos juros capitalizados 
na sua conta vinculada, correspondentes aô período de 
trabalho na empresa. 

§ 1~> Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
perCeritU-al de que trata este artigo será de_5% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

§ 29 As importâncias de que trata este artigo deverão 
constar do· recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, .observado o disposto nos parágrafos do art. 
477 da CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quan
to aos valores discriminado~. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe
gislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projeto li
dos serão publícados e remetídos às comissões compe
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalu~ 

me. 

O SR. JORGE KALUME - (Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo es!a tribuna, em nome da LiQerança do PDS, 
que me-deU incutTibência de falar sobre o Dia das ComuM 
nicações. 

O Brasil, ao comemorar o "Dia das Comunicações", 
prestou uma imorredoura homenagem ao eminente bra~ 
sileiro Marechal Cãndido Mariano da Silva Rondon -
o conhecido Marechal Rondon -na data de seu natalí
cio. 
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Poucas criaturas fo_ram predestinadas como o home
nageado, Marechal Rondon. Poucas cda_turas tiveram o 
raro privilégio de servir à Pátria de uma maneira ady_~r
sa, em plena selva, quando o Brasil tinha a seu favor ape.
nas o civismo de s~us filhos. E é por isso que se tornou o 
Patrono das_ Cornun_icações do Exército e, quiça, da 
Nação brasileira. 

De qual das missões Rondon_ s~ desíncumbiu com 
mais vigor e patriottsmo? ~ difícil pesar porque, em to
das, esse' eminento;_ patrício se- agigantou,_ quer abrindo 
picadas para instalar linhas telegrâficas nas selvas densi\S 
de Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, quer como Ins
petor de Fronteiras, quer na comissão de Limites, quer 
na Diretoria de Engenharia do Exérdto, quer --desven~ 
dando equívocos dos mapas geográficos, quer como Pre-
sidente da Comissão Nacional de Proteção aos _1n9,ios. 

O certo é que Rondon foi um dos marcos da nossa his
tória com uma ação atê além-fronteiras, tal a grandeza e 
a envergadura da sua obra, a ponto de leva.( Th_e_Qdore 
Roosevelt a afirmar quç: "Rondon ê um personagem das 
páginas do Evangelho". 

Com estas palavras iniciais, ditas como exórdio deste 
meu pronunciamento, farei uma análise do desenvolvi
mento desse setor em nosso País. Somente no sê<:ulo 
XIX demos o nosso primeiro passo no campo das comu
nicações, isto é, em 1852, portanto, há 131 anos, quando 
contávamos 352 anOS da nossa identidade bras(lica. D, 
Pedro II inaugurou então a "primeira linha do telégrafo 
elétrico, entre a Quinta Imperial e o Quartel do Campo, 
no Rio de Janeiro, mediante troca de telegramas entre o 
Imperador e o construtor e idealizadar da línha, o Barão 
de Capanema (Guilherme Schuch Capanema)". 

A partir daí, dentro das limi_tações da época, as linhas 
telegráfiCas e os telefones foram ativados, passando a ser 
o elo de ligação entre os habitantes deste im_e_n_sp País. 
Contudo, vale ressaltar que foi no Governo Afonso Pe~ 
na, tendo como suporte o Marechal Rondon, que passa
mos a desenvolver as comunicações com mais intensida
de, valendo-nos certamente da técnica então em- úScCEn
trementes, se fizermos um paralelo das nossas comuni
cações de antanho, vindo até a década de 50, veremos 
quanto se desenvolveram a partir de 1970. Em se tratan
do de país grande como o nosso, essa comparação nos 
deixa perplexos e entusiasmados diante do progresso al
cançado. 

Veremos que o Brasil, consciente da necessidade de se 
integrar, foi-se fortalecendo e avançando no campo das 
comunicações, pois somente assim poderia unifica_r-ess~
territóriQ, "imensam~;nte grande", como bradOQº- poeta 
Mário de Oliveira. O reconhecimento da importância 
desse setor levou o Gover_no do Marechal Costa e Silva 
criar, em 1967, o Ministério das Com_u_nicações, com a 
missão precfpua de atender às nossas necessidades. 

E o nosso reconhecimento leva-nos a _registrar alguns 
dados sobre essa matéria, para sentirmos inelhor a efi
ciênCia dos que dirigiram-o Ministêrio das Comuni
cações atê o seu a tua! titular, o eminente Ministro Harol
.do de Mattos, que tem procurado desincumbir-se de ma
neira alentadora dessa tarefa. 

Em 1982, o Ministério íntensificou sua ação no senti
do de atender maiores parcelas da população, 
direcionando-se para o aspecto social das telecomuni
cações, dos correios e da radiodifusão. A expansão do 
sistema visou a abranger áreas onde era'indispensâvel à 
consecução dos objetivos nacionais, principalmente vi
sando o apoio à agropecuâria, ao setor energêtico e ao 
programa nacíonal de desburocratização. 

O Sr. Moacyr Da/la--=- _Permite V._ Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME -- Pois não. Ouço, com 
muito prazer, o aparte de V. Ex.', eminente Senador' 
Moacyr Da!la. 

O Sr. Moacyr Dalla- Em~n.ente Senador Jorge Kalu
me, ê motivo de permanente estado -é melhor se quali

. ficar assim - de alegria de ver V. Ex• neste sodalício a 
fazer história. Em todas as datas que assinalam algum 
acontecirilento comemorativo neste Pafs, V. Ex• tem o 
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privilégio de registrá-lo. Ao falar sobre telecomuni
cações, neste País de dimensões continentais, quando V. 
Ex~ exorta o nome do atuat Ministro das Çomunicações, 
é imperioso que, ao congratular-me com V. Ex•, eu diga 
da minha satisfação por ter participado, também, de um 
programa de expansão de comunicações do meu Estado. 
Quando Secretário de Estado, através do Ministério das 
Comunicações, levamos para a longínqUa Barra de São 
Francisé:á, cujo prefeito se encontra nesta Capital, leva
mos para Mantenópolis o serviço de comunicações. Ja
mais so;:: pensava que naquele torrão, que naciuete lugar 
do Espírito Santo, no meio da selva, tivesse a oportuni
dade de se discar o DDI e se falar para qualquer parte do 
universo, Eu me congratulo com V. Ex•, por esse pro
nuricl~rnento. É preciso que se registre, para que fique na 
História, a nossa imorredoura gratidão àqueles que fa
zem alguma coisa em favor dos nossos concidad_íi.os do 
interior. 

6 SR.. JORGE KALUME- Meu pl-ez8.do compa
nheiro, Senador Moacyr Dalla, a História é a mestra da 
vida. Se de qu<~ndo em vez rememoro fatoS da nossa His
tória, ê porque estou sendo inspirado pelos meus pares, 
porque sei também que estou sendo porta~voz de V. Exfs 
Muito obrigado a V._Ex~ _ ~ 

O Sr, Passos Pôrto - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JÇ)RGE KALUME - Com muito prazer. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Jorge Kalume, 
eu gostaria também de interv.ir no seu inagnífico discur
so, na homenagem que V. Ex• faz, neste instante, em 
nome da Liderança do Governo, no Dia das Comuni
cações, ao eminente Marechal Rondon. ~!e ê, sem dúvi
da alguma, o num e tu-terar dã: f:àfria, o homem mais im
portante da História da Civilização Brasileira~ e nenhu
ma escolha foi mais feliz do que a do dia do seu nasci~ 
mento, que passará à História Económica do Brasil 
como o Dia das Comunicações. E há de se acrescer aos 
governos recentes do Brasil o desenvolvimento que esse 
setor teve ao longo de uma geração. Nós que conhece
mos o Brasil ainda sem telefone, que conhecemos um 
Brasil arquipélago cheio de ilhas isoladas sem comuni
cação, verificamos, hoje, como ainda hâ pouco acaba
mos de ouyi_r a palavra do nobre Senador Moacyr Dalla, 
municípios distantes do interior do Brasil, estão ligados 
através da tecnologia moderna das comunicações. As 
congratulações que V. Ex• recebe agora, creio, são de 
todo o povo brasileiro, no instante em que, mais uma 
vez, cumprindo a tradição desta Casa, levanta as vozes 
das representações dos diversos partidos polfticos para 
homenagear, no dia do nascimento de Rondônia, na 
grande data do seu nascimento, o maíor projeto de de-
senvolvimento do Brasil, que ê o das comunicações. As 
congratulações a V. Ex~ pelo magnífico discurso que faz 
nesta tarde, em homenagem, talvez, _ao maior brasileiro. 

O SR. JORGE KALUME- Nobre Senador Passos 
Pôrto, V. Ex• veio ao encontro da nossa aspiração. Só 
aqueles que nasceram, como eu, numa região difícil, 
inóspita, em plena selva, é que sabem avaliar a grandeza 
de um sertanista do quilate do Marechal Roodon. 

Hoje tudo_ é fácil. Os vilarejos mais distantes deste País 
continental já têm comunicação com os grandes centros. 
A partir do meu Estado, só para ilustrar-o meu raciocí
nio, no ano passado, eu chegava à parte mais o.cidental 
do Brasil, que é Cruzeiro dQSul e me adentrei maiS-um 
pouco, fui a uma vila, depois a uma cidade distante, 
Mâncio Lima, antes vila e agora cidade. Lá encontrei o 
telefone e _fiz _a primeira ligação como Senador, para 
Brasília. V. Ex•s não podem aquilatar com que emoção 
eu fiz aquela ligação. Graças a quê? À tecnologia e 
graças ao carinh_o do~ governos revolucinãrios para com 
o Btasil inteiro. Muito obrigado a V. E:<.( 

O Sr. Virgílio Távora- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE KALUME - Com muito prazer, 
nobre Senador. 
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O Sr. Virgflio Távora- Imagem jã esmaecida de um 
passado que vai longe, 1944, conspirâvamos contra.Var
gas. Colhidos no delito de preparação de uma subverSão 
-como à época se chamava- deCuritiba fomos trans
feridos para Guaporé. Êpoca de guerra, numa das via
gens que à época malSinamos e que hoje lembramos sem
pre com até uma nostalgia. Graças, àquele tempo, à von
tade unipessoal e absolutamente impossfvel de contradi~ 
tarde Ângelo Mendes Moraes, Chefe do Departamento 
de Pessoal do Exército, daquela capital tão bela, nós nos 
dirigimOs por terra até o Maranhão, São Lufs, de lâ a Be~ 
lém. De Belém, óbvio, como estávamos em conspiração 
contra o Governo, que no momento dominava o País, a 
ditadura, tivemos o apoio da Aeronáutica e por avião 
chegamos a Porto Velho. O lugar onde iríamos instalar a 
Companhia, que era o degredo, que era o castigo, nós so
nlos oriundos de Engenharia, I• Companhia Indepen
dente Rodoviária, era Presidente Pena, a 100 km de 
G_uaporé. Justamente, que toque de brasilidade, iminen
te colega, naqueles lugares, já tão distantes- só atê Be
lém tínhamos andado 62 dias, e mais 4 ou 5 de avião, até 
Porto Velho, um e meio, de lombo de burro, para Presi
dente Pena, cujo nome hoje não sabemos, era pratica
mente um conglomerado indfgena- ouvimos lá, quão
do fazíamos aquelas mfnimas obrigações que todo ofi
cial, principalmente de Engenharia, tem para fazer, os 
acantonamentos das futuras tropas, ouvimos falar, por 
indígenas que lá existiam, no nome- de Rondon como urri 
deus, como uma pessoa que realmente os tinha com
preendido ... 

O SR. JORGE KALUME- Até os dias atuªis. 

O Sr. Virgflio Távora ---:-_ •• ... Como o branco oriundo 
deles", pois diziam: "o branco que é nosso chefe"; ouvía
mos do tradutor, porque não entendíamos uma palavra 
daquela língua; como o branco que realmente tinha sen
tido todo o sofrimento, toda a agrura daquela gente, e 
que tinha, e aí caía das nuvens, aquela época, mercê do 
seu trabalho, da sua persistência, levado aquelas pontas 
de linha do telégrafo àqueles ínvios sertões que eu- e 
acredito que nem aquele déspota que me tinha mandado 
para aqueles lugares tão longe - tinha a menor idéia 
possuísse qualquer ligação telegráfica. E o que diziam es
ses homens de Rondon era algo que, digo aos colegas, 
trocaria portudo quejâ fui na vida. Era justamente ore-
conhecimento de uma tribo, o reconhecimento de uma 
nação, o reconhecimento de uma raça por um homem 
que era, sem sombra de dúvida, muito superior ao tem
po. 

O SR. JORGE KALUME- Muito obrigado a V. 
Ex• 

Mas recordar é viver. V. Ex•, com essas recordações, 
deve ter ido ao seu tempo de jovem oficial, de jovem te~ 
nente, ajudando o Brasil a se desenvolver, vendo, nessa 
sua pt:regrinação, o trabalho hercúleo que o Marechal 
Rondon fez por esta Pátria. E V. Ex• ali esteve numa é
poca em que havia terapêutica para o paludismo, mas 
quando Rondon se adentrou na selva densa não existia 
nada disso. Portanto, V. Ex• ilustrou o meu discurso des
ta tarde, em homenagem ao grande sertanista que foi o 

.nosso inesquecível Marechal Rondon. 
Outro ponto que mereceu atenção do Ministério foi o 

intercâmbio técnico com outros pafses da América Lati
na e da Àfrica, seja através de consultaria procedida por 
peritos brasileiros, seja através de programa de coope
ração técnica, beneficiando particularmente a expor
tação de bens e serviços, com reais benefícios para a in
dústria e a mão-de-obra nacionais. 

Mereceram ainda atenção os seguintes eventos ocorri
dos na área das Comunicações: a Conferência de Pleni
potenciários realizada em Nairobi, Quênia, com a finali
dade de revisar a Convenção Internacional de Telecomu
nicações, determinar a política da União Internacional e 
rever métodos de_ trabalho relacionados com a Prestação 
de assistência e cooperação aos Países membros; assina
tura de contratos p::~ra lançamento de satélites destina
dos à comunicação entre pontos do Território Nacional. 
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integrando~se assim o Sisleina Nacional de TelecomuniR 
cações; inauguração do cabo submarino A TLANTIS li
gando a cidade de Recife (PE) às cidades Dacar (Sene
gal) e Lagos (Portugal). A destacada importância deste 
ca,bo deve-se ao fato de que é ele um sistema que interliga 
a América do Sul à África e Europa, decorrendo a sua __ 
construção de acordo firmado entre Argentina, Brasil, 
Costa do Marfim, França, Itália, Portugal, Reino Uni
do, República Federal da Alemanha. Senegal e Suíça; in
tegração do país ao Sistema INMARSAT, o qual propi
cia comunicações seguras, víã- satélite, para a navegação; 
inauguração da Rede NaciOnal de Radiomonitoragem 
-RENA R que tem como objetivos básfcos 6fetuar me
dições eletromagnética's de estaçÕes de rádio, 
indentificando-as, determinando suas características téc
nicas, bem como levantar dados técnicos para estudos de 
propagação radioelétrica. 

Os principais resultados alcançados em 1982 são os se
guintes: foram instalados 953 mll telefones, representado 
U!lJ crescimento de 11,8%, passando o Pafs a ter aproxi
madamente 9 milhões de telefones ern operação. O total 
de terminais de telex elevou-se para 70,6 mil, represen
tando um crescimento de 40,7% em relação ao ano ante
rior; foram atendidas com serviço telefÕnico todas as se
des municipais brasileiras além de 2~528 outras localida
des; o tráfego telefónico foi de 13,9 bilhões de chamadas, 
s~ndo de .! I ,8% o crescimento do tráfego local, 33,5% o 
do interurbano e 9,3% o crescimento do tráfego interna
cional; inauguração das estações terrenas de comuni
cações por satélite, nos municípios de Tefé,Coari, Taba
tinga e no Território -Federai de Fernando de Noronha; 
instalação de cabo de fibra ótlca desenvolvido pelo 
CPqD(UNICAMP na área da CENTEL(RJ com capa
cidade de 480 canais telefônicos; implantação do sistema 
de Cartão de Crédito (TELECARD}, Uttuzados em li~ 
gações interurbanas, nas cidades de Sào Paulo, Porto 
Alegre, Salvador e Brasília; implantação do serviço de 
Videotexto em São Paulo, saJientando que grandes em~ 
presas como O Estado de São Paulo, "Editora Abril", 
Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, 2Banco ltaú".~ '"Lojas 
Mappin", "IOB" e Bolsa de São Paulo já se comprome
teram a ser fornecedores delnforrriação para o serviço~_ 

Na área dos CorreiOs, ênfas~ especial foi orientada 
para apoio ao Programa Nacional de Desburocrati
zação, tendo-se lançado prog~!'lma de enyiq de documen
tos para órgãoS públicos por coi-respondência. O progra
ma contribui para maior comodidade da população ao 
permitir utilização dos".í:à.rreios pára o encaminhamento 
de requerimentos e doCu-mentos aos órgãos e entidades 
da administfaçào federal. 

A expansão dos serviços postais e telegráficos em loca~ 
!idades do interior do País reveste~se de caráter intrinse
camente social e foi obj6to de atenção prioritária no Se
tor, estendendo-se as atívídades bancárias e comerciais 
às comunidades menos favorecidas. 

Nesse sentido, em dezembro de 1982, foi assi:Oado um 
importante Convênio com o lAPAS pelos Ministros das 
Comunicações e da Previdência SoCial, favOrecendo 20 
mil beneficiáríos da Previdência Social, de 478 municí
pios brasileiros que não possuem agênciá-S" b"ancárias, e 
que passarão a receber seus benefícios (aposentadorias, 
pensões e auxilies diversos) através das agências postais. 
Tal acordo abrangerá a partir de janeiro !9-municípios 
do Pará e ll de Sergipe. Dessa-forma, os beneficiários 
não terão que viajar vários quilômetroS- Púa receber na 
cidade mais próxima, Oiide haja uma agência bancária, 
benefícios que valem, em mêçlia, apenas meio salário
minimo regional. 

A Rede Postal Noturna foi também expandida, pas~ 
sando a ser interligada por via direla a Aracaju, Maceió, 
Teresina e São Luís. Também o serviço regular aéreo 
diurno foi ampliado, estendendo-se a localidades do in
terior do Estado do Pará, inclusive Serra Pelada, garan
tindo a entrega da carga postal no dia seguinte ao da 
pastagem. 

A quantidade de objetos postados, principal indicador 
da evolução dos Correios, cresCeu em 1982 de 4,0%. 

__ No campo da radio fusão conferiu-se prioridade ao 
atendimento a locais ainda não contemplados com os 
serviços, geralmente de menor poder aquisitivo. A 
criação _de_ modalidade mais simples e menos onerosa 
para a retransmissão de programas de televisão_ ....... es-

- taçõe~ retransmissoras secundárías de TV -:- permitiu 
amplíaçàó significativa das áreas atendidas pelo serviço. 
Igualmente, adotaram-se medidas visando facilitar o 
acesso das redes de televisão aos canais alugados à IN
-TELSAT, que permitirá ampliar a ~nteríorizaçào da tele
v-Isão do território nacionaL Atu-alrnente, o País conta 
com 42 estações terrenas de recepção de TV para tal fim. 

A :üiVidade_conduzida pela área governamental, exe
cutada excepcionalmente de forma supletiva à atividade 
particular, teve seu prosseguimento o-rientado no sentido 
de levar a comunicação de massa às áreas consideradas 
sem interesse po-r parte- da iniciativa privada nacional. 

A prioridade _de atendimento. à Região Amazônica 
refletiu-se na continuidade e ampliação da programação 
voltada para apoio à população local e aos núcleos de 
colonização desenvolvidos na Região. 

Em 1982, as emissoras governamentais transmitiram 
um_tot~l de l65 mil_ horas de programação, sendo 105 
mil horas d!rigidas para a Amazônia. ~o âmbito inter-

. JiâCional, as tran-sinissões em língua espanhola para toda 
~r América Latina passaram a ser realizadas segundo pro
gramação diária, tendo~se tambêm iniciado transmissões 
em HngUa-alemà para a Europa. 

ESSa- pCrformance extraordinãria do Ministério das 
Cõ"manieaÇões, -tanto no ano de 1982, corrÍO nos anos an
teriores do Governo do Presidente Figueiredo, quando a 
Pasta vem sendo dirigida pelo Ministro Haroldo Corrêa 
de Malios, tem sido possível em virtude do alto padrão 
de eficiência dos dirigentes das empresas ~ubsidiárias da~ 
quele Ministério, quais sejam: Coronel Botto de _Barros, 
Presidente da Empresa de Correios e Telégrafos; General 
Lourival Massa da Costa, Presidente da Radiobrás; e 
General José António de Alencastra e Silva, Presidente 

- da Tclebrás; bem como do Secretário~Geral do Minis
têrio, Dr. Rómulo Vilar Furtado, e ainda dos Drs. Alva
ró Alberto de Araújo Sam-Paio e Antônio Santos de An
drade, Assessores Parlamentares titular e adjunto.- Con~ 
tando cqm um-a equipe desse gabarito, pôde o Ministro 
Hafoldo de Mattos levar avante o programa traçado 
para as comunicações no profícuo Go"verno do Presiden
te Figueiredo_ E sua EXce!&ncia o fez seguindo a filos_ofià 
-que resumiu nas seguintes palavras, pronunciadas por 
ocasião da inauguração do sistema "Atlantis" de cabo 
submarino, ligando o Brasil a Portugal: 

"Em momento difícil como o que atravessa a hu~ 
manidade, em que a incompreensão parece norma 
de conduta, somente pelo exercicio permanente do 
diálogo podem-se aclarar '!la l-entendidos e superar 
dissenSões;'. ~--

E, no mesmo discurso: 
"A expansão dos meios de comunicação oferece. 

maiores opo~riunidades para que todos se conheçam 
melhor, favore_cendo o entendimento tão necessário 
ao Progresso e bem-estar das nações". 

. __ _9_u~rcmos leVar ao rvjinistério das Comunicações, na 
pessoa do seu titular, Ministro Haroldo de Mattos, nos
SO entusiasmo pel~ tr~balho desenvolvido nos últimos 
~nos, _com um dinamismo sempre crescente, acompa
nhando o ritmo de_realizações do Governo do Presidente 
FigUeiredo, que tem dado todo o seu apoio ao setor_ 

Sr. Presidente, Srs_~ Senadores, concluo me congratu
lando com o senhor Ministrq do Exército, o Exml' Se
nhor General Walter Pires, pela data consagrada ao Pa

- trono das Comunicações - Marechal R.ondon. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. -PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedq a 

p<ilavru ao nobre Senador Jorge Bornhausen. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN (Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr_ Presidente, 
Sr<s. 'Senadores; 

É com muita honra que assomo, pela primeira vez, à 
tribuna do Senado Federal, para, como representante do 
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Estado de Santa Catarina, inicialmente saudar a V. Ex• 
Sr. Presidente, e .a todos os Srs. Senadores, que me pcr
mitimm, em curto espaço-de convivência, aquilitar o cli
ma de patriotismo d_emocrático que reina na Câmara 
Alta do Congresso Nacional. 

É, país, com o sentimento maior de responsabilidade 
que afirmo, --de pronto, que no curso do meu mandato 
cumprirei, fielmente, c.om a palavra que empenhei para 
com o povo de Santa Catarina, no período eleitoral de 
1982, repetindo aqui qu~ "permanentemente iremos di
zer ao Brasil o que somos, o que valemos e o que quere
mos na nossa pequena, mas extraordinária unidade fede~ 
rativa, que, se muito contribui para com o·· desenvolvi
mento da Pátria, quer, deseja e exige a contrapartida res~ 
pectiva''. 

Santa Catarina, com 1, !3% do territ6rio nacional e 
cerca de 3% da população brasileira, consegue oCJJpar es
paços definidos e significativos no contexto econômico 
do país, No .setor industrial, sua produção diversificada, 
com predominância acentuada da pequena e média em
presas, nos pe-rmite, com orgulho, ocupar o 61'lugar en
tre os EStados da Federação, com destaque na produção 
de motores e:létricos, ge_ladeiras, tubos de conexões de 
PVC, coillpi-eSsÕreS. pisos e azulejos cerâmicos, conexões 
em ferro maleável, ferro fundido, produtos têxteis e ex~ 
traçào de carvão. No setor agropecuário, o nosso ho
mem do ca.mpo, pela sua capacidade e técnica, nos colo~ 
ca cm 5~' lugar na produção de alimentos do País, com 
destaque especial na área para a produção de carnes de 
aves e suínos, pescados, maçãs, fumo, alho, feijão, arroz, 
milho e soja. 

Nossas exportações, que em l98l e 1982 beiraram a 
casa de I bilhão di! dólares, deverão, em 1983, atingir a 
éxpresslva cifra de 1,2 bilhào de dólares, devendo-se sa
lientar que 50% do valor dos produtos refere-se a manu
faturados exportados por 270 empresas, muitas delas 
médias e pequenas, que respondem aos maiores objeti
vos económicos nacionais__ 

Santa Catarina. como seu Governador pude testemu
nhar, recebeu da Administração Federal,JIO último qua
driênio, substanciais auxílios, que permitiram melhorar 
a nossa rede de eletrificação rural, a nossa rede de arma
-zenagem, especialmente a frio, e permitiram que pudés
semos, hoje,afirmar que todos os 199 municípios catari
nenses possuem sistema telefônico com discagem direta a 
distância e, em todãs as sedes de municípios, temos ser
viços de abastecimento de água. 

Santa Catarina se orgulha de sua desconcentração , 
geográfica, mas é preciso que daqui se diga que, cortado 
no sentido norte-sul pelas serras Geral e do Mar, o nos
s_o Estado ainda não conseguiu a sua perfeita integração 
geográfica, o que tem sido fator obstacular ao seu pro
cesso de pleno desenvolvimento e a sua identidade no 
contexto da Federação brasileira. 

Santa Catarina ressente-se por não possuir nenhuma 
ligação ferroviária no sentido leste-oeste, e não se con
forma de ver se arrastar no tempo, sem conseguir a devi
da prioridade número um, para as rodovias BR 282, no 
trecho Lages-Florianópolis, atualmente em ritmo lento 
de obras, a BR-163, lá no seu extremo~oeste, na fronteira 
com a Argentina, ligando São Miguel d"Oeste e Dionf~ 
sio Cerqueira, no_ momento com as obras paralisadas, a 
BR 280_, que liga no seu trecho final Porto União e Ca.._ 
noinhas, fator indispensável à formação do corredor de 
e-xpotação do Porto de São Francisco. Também com 
obras paralisadas. 

Santa Catarina que tanto exporta, quer, deseja e_ exige 
a dragagem pemanente do Por!O de Jtajaí, para que pos
samos continuar a exportar, como fazemos, a produção 
dos nossos frangos e do açúcar, especialmente. Santa Ca
tarina reclama e não se conforma com o atraso no au
mento da produção de carvão mineral que possui, espe
cialmente na falta, ainda quase que absoluta do aprovei
tamentQ, através da sua gaseificação, quer seja de baixo, 
d_e médiO- ou de aito poder calorífico. Assunto que nos 
preocupa fundamentalmente, não só como catarinenses, 
mas como brasileiros, porque estamos deixando de apro .. 
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veitar a melhor fonte alternativa energ'ética não~ 

renovãvel. 
Sobre este assunto específico, voltarei à tribuna desta 

Casa para manifestar a opinião do nosso Estado e para 
confirmar. que não concordamos que a continuidade da 
política do carvão fique a encargo do Conselho Nacional 
do Petróleo, que por sua complexidade não dá a devida 
atenção a um produto mineral tão importante para nos~ 
sa energia. 

Santa Catarina quer participar-mais na-administração 
e nas decisões nacionais e, por isso, como seu ~epresen
tante, cumprirei sempre Oâever de justiça para agradecer 
sempre o que pelo nosso Estado é feito, mas rião descu
rarei -em cobrar aquilo que precisamos, para o nosso 
maior património, que é a gente Catarinense. 

Como político, sou um homem de partido que acredi
ta firmemente que só através de suas vidas permanentes, 
sem se tornarem simples mantos que acobertam pessoas 
no perfodo eleitoral, mas como sustentáculos de idé:ias, 
princípios e progfamas, ê que poderemos viver de forma 
plena a democracia. 

Mas no nosso partido, entendo também, há que haver 
liberdade, discussão e não imposição para, finalmente, 
de forma democrática, atravês da manifestação da maio
ria, serem tomadas as grandes decisões que interessam à 
sociedade que representamos no Congresso NaciOnal. 
Dentro de meu partido, lutarei por uma reforma consti
tucional a ser realizada o quanto a_ntes pelq atual Con
gresso, legitimado, recentemente, no pleito de novembt:o 
de 1982. E dentro desta reforna defend~rei a adoção do 
sistema de governo, convicto que estou da fragilidade do 
regime presidencialista, já demonstrada no curso da h!s
tória brasileira. 

O regime parlamentar, aquele que permite o diálogo, o 
bom senso, a participação e as formas mais fáceis de mo
dificaçãO do pode~. será, sem dúvida, aquele que há de 
impedir pos~ibilidades de retrocessos ria __ vida institucio: 
na\ brasileira, porque todos desejamos a democrl:!,ci_a ple
na em nossa Pátria. 

Na reforma cons_titucional, precisamos sem dúvida al
guma atender à Reforma Tributária, cortar os gr~hões 
dos Estudos e dos Municípios que Vivem permariente-
mente na dependência da_ Poder Central, o que não per~ 
mite a autonomia municipal, nem o estabelecimento 
completo da federação neste Pais. 

É preciso que se diga que, dentro do meu Partido, irei 
defender o fim dos decretos-leis, em termos de matéria fi
nanceira ou tributária, porque entendo que é fator indis
pensável a fiscalização devida ao Congresso Nacional. 

Dentro do meu Partido, devo dizer que serei contra 
qualquer tipo de reeleição no Ex&:Ptivo, quer seja a nível 
municiPal, estadual ou federal, porque hei de defender o 
princípio permanente da renovação, forma mais alta
mente desejável, em t.ermos de política nacional. 

Dentro do meu Partido, quero e c_!_esejo_ que sejam dis~ 
cutidos problemas da mais alta importância para a 
Nação, para que não tenhamos dificuldades de da,r a 
nossa opinião, mesmo que corajosa, a respeito de assun
tos que consome_Pl_de forma_a_ç~nt!,iada os teC!lrsos na
cionais. 

O ensinO gfãfiiílO Será -por mim defendido para quem 
não pode pagar nas univerSidades; para que não assista, 
como o faço na minha casa, ter dois filhos que curSam a 
universidade federal sem qualquer custo, enquanto filhos 
de trabalhadores pagam em universidades e faculdades 
privadas. Temos-Que ter a coi'8g-em de diminuir esSe CUs- -
to de 400 bilhões de cruzeiros para a Nação, no ensino 
superiot:, atendendo apenas a 25% da demanda das ne
cessidades reais dos universitários brasileiroS, enqUanto 
assistimos, ainda, engalinhando, a assistênciã parã o pré
escolar. 

Dentro do meu Partido não terei dúvidas de me permi
tir a discussão de temas, mesmo que controvertidos mas 
pelos quais tenho plena convicção, com o planejamento 
familiar, não só -educando mas dando, também, as con
dições para que possam ser utilizados os instrumentos 

pi::Jas classes mais carentes, com a liberdade da família 
mas com a responsabilidade do Estado, em ajudar no 
cumprimento desta educação, para que não cresça a dívi
da social que continua a se acUmulai:- neste grande Conti
nente que ocupamos. 

_Dentro do meu Partido, sem demagogia,.Sem expio_~ 
ração à condução da vontade popular, nós devemos es
tudar com profundidade e ajudar a Nação e o se1..1 Gove_r~ 
ntr a encontrar_formas racíonais_que permitam estabele
cer- o salârio-desempiego, a extensãO da previdência sO
cial ao homem do campo e o seguro agrícola. 

Como elemento do Partido Democrático Social, con
victo de que é a Social Democra_cia Q melhor caminho 
para essa Nação, desejo, nesta oportunidade, dizer que 
aqui -ire] pi"ocurar, permanentemente, ou por fórmulas 
ou meios e ações, encontrar sempre a Justiça Social me

_Ihor para gente brasileira. 

O Sr. Lenoir Vargas- V. Ex~ me permite um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Com muita hon
ra, -nobre Senador Lenoir Varg_as. 

O Sr. Lenoir Vargas- No momento em que V. Ex' 
profere o seu primeiro discurso no Senado da Rcipública, 
com a autoridade e uma liderança das mais expressivas 
de Santa Catarina e com um curri~lum de participação 
na vida pública de acentuado mérito, eu desejo, também 
em nome dos_ noSsos colegas que, como V. Ex', têm luta
do na trincheira primeira da vida pública do Estado, dei
xar uma palavra de congratulação pelo magnífico discur
so que está proferindo e que, a esta altura, depois de pin
tar em traçOs rãpidos a posição sócici-econômiCà do Es
taOQ~Qe Saíilã Catarina, e de se colocar n_um'!_ posição 
crftica e reivindicatória em torno daqueles interesses que 
mais animam a população catarinense. V. Ex•. ainda, 
também de forma rápida, pois que o tempo não lhe aju
da para esmiuçar as suas intenções, V. Ex• toca em pon
tos fundamentais com o da reforma institucional, ein que 
V. Ex• defende o-sistema parlamentar de governo. E este 
é efetivainente um· tema que deve ser apreciado em época 
de mais calmaria institucional como a que estamos vi
vendo, na expectativa de uma reforma da ConstitUição. 
Porque durant~ estes últimos 20 anos, o tema parlamen~ 
tarismo, POr exemplo: esteve -incluídO nos prograiri3.s de 
alg~ns Partidos pOÜticos, mas, na realidade, toda vez que 
em "peffodo não agitado, as proposições chegaram para a 
votação do Congresso, mesmo aqueles que tinham ins

-crito nos seus partidos, nos seus programas, o sisteO?-a 
parlamentar de Governo, por uma conveniência episódi
ca naturalmente votaram contra o sistema parlamentar. 
E ele só veio a ter êxito nuina faSe angustiante da vida 
nacional; ele veio ter êxito numa fase em que não _pôde 
ser burilado e preparado como o deveria ser, e por certo 
o resultado desta experiêricia foi prõfU.ndamente decep
cionante para todos aqueles que comungavam dessa ide

' ia. V. Ex• aínda faz uma série de afirmaç_ões, no que diz 
respeito à reforma tributária, no que respeita à reeleição 
dt)S câfgos executivOs, do_ problema da reforma-educa~ 
cfonal ou ainda em algumas posições no que se refere a 
seguro agrícola e no que se refere à extensão da Previ~ 
dência _Social ao homem do campo. De modo_ que, V. 
Ex• está de parabéns pelo magnífico discurso que faz, se
reno, tranqUilo, e que está a demonstrar a esta Casa que 
é- um legítimo continuador do trabalho que aqui desen
vOlveu o seu venerando pai, o saudoso Senador Irineu 
Bornhausen._Creio que V. Ex• vai cUmprir Um magnífico 
mandato e eleva-r o nome de Santa Catarina de forma 
singular_ entre os seus pares no- Senado da República. 
Meus cumprimentos a V. Ex' 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Eu agradeço ao 
Senador Lenoir Vargas, cufo i:tparte muito fne sen-sibiliza 
e cuja trajetória política tem servido para nós, catarinen
ses, de permanente exemplo. 
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O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. E~• um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Com toda honra, 
Senador Dinarte Mariz. 

O &. Dinar/e Mariz - Estou ouvindo o discurso de 
V. Ex~. não só com a devida atenção, mas um pouco 
emocioúado, porque aqui nesta Casa já serviu a este 
País, a figura de seu pai, com patriotismo e competência 
Senador Irineu Bornhausen, meu colega e meu amigo 
fraterno, a quem tive oportunidade de acompanhar 
grande parte da sua vida pública, e não só do se_u pai, 
pois fui amigo t:imbém fraterno de Adolfo Konder, da 
família de V. Ex' que, com tanto brilho governou o seu 
Estado e representou seu povo no Congresso Nacional, 
Devo dizer que o discurso de V. Ex.', nesta hora, é um 
conforto para aqueles mais velhos que chegaram a esta 
Casa ainda em plena mocidade, e que hoje olham em tor
no de si, e vêem a necessidade das novas lideranças que 
estão chegando para servir ao nosso Paí_s e que V. Ex' es
tá encarnando com tanto brilho e competência. E V. Ex.• 
eu estou cerio, pela seriedade do seu discurso, pela cora~ 
gem com que está pronunciando, serã um legítimo conti
nuador das melhores tradições da sua ilustre família. Es
tou ainda mais confortado, porque sinto que dentro do 
meu partido, que é o partido de v. Ex•, ireÍnos ter cami
nhos novos e -ment;tlidades novas. para bem servir à 
Nação brasileira. 

O SR .. JORGE BORNHAUSEN - Agradeço, co"! 
muita honra, o aparte do Senador Dinarte Mariz, e com 
emoção mesmo a carinhosa lembrança que faz neste mo
mento, em que tenho a responsabilidade, de pela primei
ra vez, me dirigir, no Senado Federal, àqueles que com
põem esta Casa. 

O Sr. JaiSon Barreto-- Permite-me um aparte, nobre 
Senador Jorge Bornhausen? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Pois não, nobre 
Senador_Jaison Barreto. 

O Sr. Jaison Barreto - Nobre Senador Jorge Bor
nhausen, é- com dupla satisfação que eu cumprimento 
hoje V. Ex~ pelo seu primeiro discurso no Senado Fede-
ral, como representante de Santa Catarina. Em segU.iido 
-lugar; cunl.priniento-0 p"efas coloCações que faz. Quer~rn:e 
parecer que V. Ex' encampou as bandeiras da Oposição 
em Santa Catarina, que sempre exigiu mais respeito às 

. reinvidicações -do nosso povo, da nossa gente, e muito 
mais: faz V. fu, afirmações qUe nos deixam mais tran
qüilos a mostrar que hâ sempre época e há sempre tempo 
de nos redimirmos dos pecados. V. Ex• fez uma carreira 
~ernpre a serviço do regime, indicado já nas épocas ne
gras de ditadura com Vi ce-Governador, através de cos
tura feita na Constituição do meu Estado, e logo a seguir 
Governador de Santa Catarina, vem agora com outra 
-postura para o Senado, a mostrar que vivemos novos 
tempos. Tenha certeza, Senador Jorge Bornhausen, de 
qu-e: em todaS as oportunidades em que a postura de V. 
Ex~ for essa, de cobrança de uma prãtica democrática 
neste País, de respeito à Federação, de participação do 
povo nas decisões, encontrará um companheiro de Ban
cada de Santa Ca.tarina a se solidarizar. E tenha cert~a 
de que. Santa Cata_rina, a partir de agora, irá contar com 
mais uma voz _valente e disposta a reçolocar Santa Cata
rina no cenário federal. Essa participação me faz acredi
tar q"ue Santa_Catarina_, a pãrtir de hoje, com essa dispo~ 
sição de V. _Ex~. irâ crescer no conceito dos demais Esta
dos da Federação. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Eu agradeço o 
aparte de V~ Ex' Naturalmente a minha colocação em 
defesa de Santa Catarina será a de V. Ex•, permanente, 
iest:i Casa, como serripre foi. E, quanto aos entendimen
toS de natureza política, eU acho que o respeito, sobretu· 
do, à posição de cada um serâ a fórmula e a maneira pela 
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qual escontrarei o cáminho de cumprir respeitosamente 
o meu mandato. 

Agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Ex.f 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE BOI!.NHAUSEN- Com toda a hon
ra, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora--- Eminente Senador, com que 
emoção estávamos ouvindo Dinarte falar! Não víamOS -
nesta tribuna V. Ex~. permita-nos dizer. Num retrospec
to ao passado, fechávamos os olhos naquelas imagens 
que o tempo já começava a esmaecer, apareceu-nos com 
toda a pujança a figura daquele homem que realmente 
honrou Santa Catarina mas, acima de tudo, honrou o 
Senado Nacional, a figu"ra de Irineu Bornhausen, que 
poderíamos dizer condottiete de idéias renovadoras, num 
tempo em que se falar de participação nos lucros, se falar 
em justamente haver taxas múltiplas de câmbio, se falar 
em co~gestão _de empresas era, até para aqueles mais 
avançados, para aqueles que faziam das posições dema
gógicas- apoio de suas carreifas politicas, era perigoso. 
Neste momento, não estou vendo V. Ex• nesta tribuna, 

.estou vendo justamente a reedição do pai de V. Ex•, es
tou vendo a reedição daquele amigo de tantos anos, ami
go de Dinarte, de Edilberto, de Arthur Santos, de Eduar
do Gomes, de Prado Kelly, para só citar alguns que a 
memória no momento nos socOrre. Mas vemos, princi
palmente, aquele mesmo espírito, o espírito construtivo, 
o espírito qUe-queria, justaní.ente, o progresso,- o desen
volvimento de sua terra. As idéias, as diretrizes de ação 
aqui por V. Ex• formuladas, bem dizem de que Jorge é, 
realmente, o filho dileto espirítual-de írineu, unl d~s_ ho
mens de que e$ta Casa tem que se orgulhar. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agradeço, sensi
bilizado, ao Senador Vir,&ílio Távora por esta lembrança 
que me ê muito grata e que me traz sempre uma respon
sabilidade a mais nesta C às a, de- hoitrar-as tradiçõC"s da
quele que, como meu pai, conviveu, víVeU- e "ijudou o 
País no Senado Federal e que ainda hoje é lembrado de 
maneira tão carinhosa por aqueles que o conheceram, e 
com ele conviveram a sua época. 

O Sr. Nelson Canteiro - V, Ex• dá licença para um 
aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- com toda a hon· 
ra, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Hâ quem pense que envelhe
cer seja um castigo. Eu acreditõ que envelhecer seja um 
prêmio. Porque, a essa altura da vída, e nesta alta tribu
na, eu posso recordar que, nos dias distantes da minha 
juventude, quase a conquistar o grau de bacharel na Fa
culdade de Direito da Bahia, escrevi uma carta a um ilus
tre catarinense, meu companheiro da aliança liberal, Ne
reu Ramos, sugerindo a possibilidade de me transferir 
para aquele Estado e ali iniciar a minha vida pública. Por 
felicidade, um homem sem arquivos com eu, guardei a 
carta daquele eminente brasileiro, de quem fui muito 
amigo durante toda a sua existência, e ele lamentava que, 
naqueles primeiros dias após a Revolução de 1930 não 
me aconselhasse a ir tentar a vída pobre, qu;tse bacharel 
da Bahia, no Fórum catarinense:Mas se não me deu essa 
oportunidade, eu tive ensejo de defender a 'santa Catari· 
na, a Santa que dá o nome ao seu Estado, quando um de
creto papal lhe cassou a santidade: ocupei a tribuna da 
Câmara para protestar contra essa violência. Mas, ao 
fazer essas evocações, eu queria juntar uma referência 
que acaba de ser feita pelo nobre Senador Virgílio Távo
ra, àquele que ele disse um amigo, cornpanheir_o de tan
tos momentos - Jrineu Bornhausen; que não era só o 
parlamentar atuante, o polífico aberto a todas as suge$
tões; mas era, principalmente, o generoso coração, o 
amplíssimo coração, que a todos acolhia, aquele poço de 

bondade que transbordava e que a todos inundava. De 
modo que sinto hoje que a velhice é um prêmio, porque 
vejo no filho a continuação d~ pai e rogo a Deus que o fi
lho seja realmente, durante toda a sua vida, um conti
nuador da obra paterna, Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Agradeço o apar· 
te do Senador Nelson Carneiro. Devo reconhecer que 
Nereu Ramos, que foi, sem dúvida alguma um dos gran
des brasileiros, um estadista catarínense, não pôde aqul# 
!atai", naciuela sua carta, que mais tarde nós teríamos, 
para honra do Brasil, o seu brilho e a sua inteligência, 
ajudando na construção desta Nação, e tenho certeza de 
que se ele o conhecesse melhor à época, o teria chamado 
a Santa Catarina e V. Ex•, hoje, seria representante do 
no"sso Estado no Senado da República. 

Agradeço também a sua generosa menção, que é mui
ta grata, à homenagem que fez, no seu aparte, ao meti 
pai - Irineu Bornhausen. 

Quero, finalmente, SrS. Senadores, após afirmar as mi
nhas convicções desta tribuna, como representante de 
Sant"a Catarina--e como integrante do Partido Democráti
co Social, que, independentemente das crises e das difi
culdades, dos obstáculos que vivemos nesta Nação, das 
composições nacionais e internaci'?J"lais que tenham que 
ser feitas, eu acredito no futuro da minha Pátria, 

O Sr. Jorge Kalume - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JORGE BORNHAUSEN - Pois não, com 
muita honra nobre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex', me empolgou, e impol
gou toda a Casa, e esse entusiamo de V_. Ex• que nos con
tagiou foi até ao longínquo Estado do Acre, daí porque 
estou aqui neste microfone a cumprimentar o eminente 

--Senador por Santa Catarina. Disse um poeta que a vida é 
um perpétuo renascer do que morre. V. Ex• encarna as 
grandes .figuras do seu Estado que já ornaram esta Casa, 
como o seu saudoso pai, lrineu _Bornhausen, como Ne
reu Ramos e outras figuras cujo nomes no mOmento não 
me oCorrem. Eu quero reportar,me ao intcio do seu dis
curso, quando V. Ex• falou na pequenez do seu território 
estadual. Eu quero dizer a V. Ex• que o valor de um 
povo não deve ser _medido pela ãrea territorial, mas pela 
sua cultura, pelo seu dinamismo , pelo seu entusiamo, 
haja vista o progresso de Santa Catarina, e V_ Ex• encar~ 
na todas essas qualidades do bravq povo catarinense. 
Muito obrigado. 

O SR. JORGE BORNHAUSEN- Eu que agradeço, 
Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte que de forma 
muito generosa engrandece sobretudo ao Estado de San
ta Catailna. 

- Devo dizer, finalmente, que reconhecendo que esta
mos vivendo um_ dos períodos mais crfticos da nossa 
nação, tenho a confiança e a fê inquebrantável de que 
haveremos de superar os obstáculos, e com entendimen
to, com o diálogo, com a inteligência da gente brasileira, 
especialmente daqueles que estão no Congresso Nacio
nal, haveremos de encontrar o caminho correto para, 
com confiança, vivermos numa pâtria livre, forte inde
pendente e democrática. Muito obrigado. (Muito bem] 
Palmas. O orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Fábio Lucena- Gabriel Hermes 

- Alberto Silva - Marco Maciel - Carlos Lyra -
Lui.z Cavalcante- Roberto Saturnino- Severo Gomes 
- Benedito Eerrcira - Roberto Campos - Marcelo 
Miranda - )\!varo Dias - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
convoca sessão extraordinária a reaJizar~se hoje, às 18 
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horas e 30 minutos, destinada à apreciação das.seguint.es 
matérias: 

Requerimentos n~'s 622 a 626, de 1983; e redações fi
nais dos Projetas de Resolução n~'s 175 e 254, de 1981; 4, 
6 e SI, de 1982. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a mesa, 
projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~"-Sccretário. 

E lido o seguin!<> 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 77, DE 1983 

Retoga ~ispositivos da lei de Se~uranç~ Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~" ficam revogados os Artigos números 14 (qua

torze), 33 {trinta e três), 38 (trinta e oito), e número 53 
{cínqüenta e três) da lei n~' 6.620/78 (Lei de Segurança 
Nacional). 

Art. 29 Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 31' Esta Lei entra em vigor na data de sua publi

cação 

Justificação 

Reza o Art. 14 da Lei 6.62/J/78: 

"Divulgar, por qualquer meio de comunicação 
social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro 
truncado ou deturpado, de modo a indispor ou ten
tar indispor o povo com as autoridades constituí
das: 

Pena: detencão, de 6 mises a 2 anos". 
Parágrafo único. Se a divulgação provocar per

turbação da ordem_ pública ou expuser a perigo o bom 
nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil. 

Pena: detenção, 2 a 5 anos". 

Essa definição criminal é repetição, mais ou menos ao 
pê-da letra, do disposto no Art. 16 da Lei de Imprensa 
(Lei n~' 5.250, de 9 de fevereiro de 1967) e, como observa 
o eminente- Presidente do Instituto dos Advogados do 
Brasil, Dr. Láercio Pe!egrino, em depoimento prestado 
perante a Comissão Especial do Senado FederaJ, que es
tuda a reformulação da Lei de Segurança, dã margem "a 
que qualquer ato que desagrade ao GovernO possa ser 
enquadrado na lei em exame (Lei de Segurança)". 

O processo e o julgamento de tal delito, pois, deve 
obedecer aos ditames da Lei de Imprensa, e não da Lei 
de Segurança. Em conseqUência da indiscriminada apli
cação desse artigo 14, vários jornalistas estão cumprindo 
pena de prisão e outros, processados criminalmente. 

2. Preceitua o Art. 33 da Lei de Segurança: 

''Ofender a honra do Presidente da República ou 
do Vice-Presidente da República, dos Presidentes 
do Senado federal, da Câmara dos Deputados ou 
do Supremo Tribunal Federal, de Ministros de Es~ 
tado e de Governadores de Estado, do Distrito Fe
deral ou de Territórios. 

Pena: reclusão, de I a 4 anos. 
Parágrafo único. Se o crime for praticado por 

motivo de facciosismo ou inconformismo político~ 
social. 

Pena: reclusão, de 2 a 5 anos". 
A definição desse delito se contêm no Capítulo V do 

Código Penal Brasileiro {Dos Crimes contra a Honra) e, 
em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu 
que. no caso, a lei a ser aplicada é a Lei Subst<Jntiva Pe
nal, e não a Lei de Segurança. Também está contido nos 
Artigos 20. 21, 22, da Lei de Imprensa, com a competen
te cominaçào das penas e ainda as agravantes estipui<Jdas 
no Artigo 23 da mencionada lei de Imprensa. Nada tem 
que ver, por conseguinte, com segurança nacional. 

3. Di:t o Art. 38 da Lei de Segurança: 

"Perturbar, mediante o emprego de v-ias de fato, 
ameaças, tumultos ou arruídos, sessões legislativas, 
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judiciárias ou conferências internacionais, realiza
das no BrasiL 

Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. 
Parágrafo único. Se, da açào, resultar lesão cor

poral ou morte. 
Pena: reclusão, de 2 a 8 anos." 

Essa matéria está exaustivamente incluída nos Regi
mentos lnternos da Câmara dos Deputados, Senado Fe
deral, Assemblêías Legislativas de Estados e Câmaras 
Municipais, e ainda nos Regimentos de todos os Tribu
nais. Vale salientar que, sobre a questão, o Art. 40 da Lei 
da Contravenções Penais comina a pena de prisão, de 
quinze a seis meses, .. para quem provocar tumulto ou 
portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em 
solenidade ou ato oficial, em assembléia ou espetáculo 
público". 

4. Estabelece co Art. 53 da Lei de Segurança: 

"Durante as investigações, a autoridade respon
sável pelo inquérito poderá manter o indiciado pre
so ou sob custódia por até trinta dias, fazendo co
municação reservada à autoridade judiciária com
petente. 

§ }9 O responsável pelo inquérito poderá manter 
o indiciado incomunicável por atê oito dias, obser
vado o disposto neste artigo, se necessário à investi
gação. 

§ 29 Os prazos de prisão ou custódia fixados nes
te artigo poderão ser prorrogados uma vez, pelo 
mesmo período de tempo acima referido, mediante 
solicitação do encarregado do inquérito à autorida
de judiciâria cOmpetente, que a decidírâ, ouvido o 
Ministério Púb_iico. 

§ 31' O preso ou custodiado deverá ser recolhido 
e mantido emJugar diverso do destinado aos presos 
por crime coinum, observando-se, ainda, os artigos 
439 a 241 do Código de Processo Penal Militar. 

§ 49 Em qualquer fase do inquérito, a defesa po
derá solicitar ao encarregado do inquérito que determine 
exame na pessoa do indiciado para verificição de sua in
tegridade física; do laudo expedido pela autoridade mé
dica será feita juntada aos autos do inquérito. 

§ 5<:> Esgotado o prazo de trinta dias de prisão ou 
custódia, ou de sua eventual prorrogação, o indicia
do será imediatamente libertado, salvo se decretada 
prisão preventiva, a requerimento do encãrfegaao 
do inquérito ou _do órgão do Mini-stério Público. 

§ 6Q O tempo de prisão ou custódia será compu
tado na execução da pena privativa de liberdade''. 

Esse dispositivo é flagrant~mente inconstitucional. 
Com efeito: a Constituição Federal, Artigo 153, § 12, es
tabelece: 
"Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita da autoridade competente. A lei disporá 
sobre a prest:.~çào de fiança. A prisão ou detenção de 
qualquer pessoa será imediatamente comunicada ao juiz 
competente, que a relaxará, se não for legal". 

A inconstitucionalidade não é apenas flagrante, mas 
aberrante. Enquanto a ConStituição determina a comu
nicação imediata ao juiz, o artigo 53 da Lei de Segura!lça 
cria a esdrúxula figura da" COmunicação reservada, e si
lencia sobre a determinação constitucional de o juiz rela
xar a prisão, se não for_legal. 

A incomunicabilidade do preso(§ t 9) também é inacei
tável. A propósito, salientam os juristas -Evaristo de Ma
mes Filho e Laércio Pellegrino, em depoimento na su
pramencionada Comissão especial do Senado:_ "Não 
mais se aceita, igualmente, o disposto no§ [Q do citado 
artigo 53, que dá ao responsável pelo inquéritO a facul
dade de manter o indiciado incomunicável por até Oíto 
dias, prazo que, corno o da prisão, também poderá ser 
prorrogado uma vez, quando é princípio universalmente 
consagrado pelos regimes democráticos o direito de os 
advogados se comunicarem, pessoal e reservadamente, 
com os seus clientes, ainda quando estes se achem presos 
ou detidos em estabelecimentos civil ou militar, mesmo 
incomunicáveiS. Tal princípio, por sinal, está contido no 
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Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu 
Art. 88, III c se confunde com o mandamento constitu
cional da ampla defesa", 

5. Pdo exposto, espera-se do Senado Federal, Au
gusto Forum das angústias e aspirações do povo brasilei
ro, a aprovação do presente projeto de lei, que visa ape
nas a contribuir para o aperfeiçoamento da ordem de
mocrática em nosso País. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1983. ::-Fábio Lucena. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segu
rança Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido 
será publicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Está finda a 
Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 142, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de_sel! Parecer n9 886, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santa Juliana (MG) a elevar em Cr$ 33.873.840,00 
(trinta e três milhões, oitocentos e setenta e três mil 
e oitocentos e quarenta cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 887 e 888, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridícidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno úriicO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Palmas.) 
Aprovado. 
A matéria l'af à Comissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO OE RESOLUÇÃO N• 142 0 DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana 
(MG) a elevar em CrS 33.873.840,00 (trinta e três 
milhões, oitocentos e setenta e três mil e oitocentos e 
quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art 19 Ê a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2<:> da Reso
lução n~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 33.873.840,00 (trinta e 
três milhões, oitocentos e setenta e três mil e oitocentos e 
quarenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional de Habitação, destinado à construção 
de 160 unidades habitacionais de interesse social e Obras 
de infra-estrutura necessárias à construção, programa 
PROMORAR, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Votação, em turno_ único, do Projeto de Reso
lução n9 103, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 681, 
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de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Nova Serrana (MO) a elevar em Cr$ 42.342.300,00 
(quarenta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois 
mil e trezentos cru~iros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 682 e 683, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça; pela constitucionil.li
_Qade e juridicidade: e 

-de Municipios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados .. ( Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguEnte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana 
(MG) a elevar em CrS 42.342.300,00 (quarenta e dois 
milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter
na. 

O Senado Federal reSolve: 

Art. Jl' E a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Reso
lução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e 
dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar empréstimos .no valor glo
bal acima, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinados à construção de 200 
unidades habitacionais de interesse social, e execução 
das obras de infra-estrutura necessárias, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- ltcm_3_: 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 104, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parec_er n' 684, 
dei 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carrancas (MO) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecent()S e ~inqtlenta e seis 
mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 685 e 686, de 1981, das 
Comissões: 

- d€ Constituir;ão e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Munici'pios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 104, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas 
(MG) a eJe,·ar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um mi
lhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Fedem! resnlve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Carrancas, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
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n'i> 93, de I l de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e um mi: 
Jhões, setecentos e dnqaenta e seis mil, setecentos e vinte 
e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar operações de crédi
to no valor global acima, junto à Caixa Ecoriômica do 
Estado de Minas Gerais, esta na quaHdade de agente: fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à 
construção de 150 unidades habitaciollais de interesse 
social, e execução das obras de infra-estrutura neces
sârias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo proJ::esso. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -ltem 4: 

Votação, em turno único, do Projeto- de Reso~ 
lução n~ lOS, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 687, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municípal de 
São Pedro dos Ferros (MG), a elevar em Cr:S 
84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e 
oitenta e_ quatro mil e seiscentos cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada~ tendo 

PARECERES, sob n•s 681S é ó89, de -1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e JUstiça; pela cOnstitucionali~ 
dade e juridicidade: e 

-de Municfpios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs .. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 105, DÉ 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São_ Pedro dos 
FerrOs (MG), a elevar, em Cr$ 84.684.600,00 (oiten~ 
ta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso~ 
lidada interna. 

O Senado Federal resolve.: 

Art. }'i'_ É a Prefeitura MuniciPal de São Pedrq das 
Ferros, Estado de _Minas Gerais, nos termos do art. 2~'-da 
Resolução n~' 93, de 11 de -Outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar, em Cr$ 84.684.600,0Q (ai~ 
tenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e (Juatrõ inil e 
seiscentos cruzeiros), o montante de Sl!a dívida consoli
dada interna, a fim de que pOssa contratar operações de 
crédito no valor global acima, junto à Cãixa Económica 
do &tado de .Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas 
à construção de 400 un.idades habitacionais de interesse 
social e execução de obras de infra~estrutura urbana ne
cessárias, obedecidas as condições admitidas pelo Ballco 
Central do Brasil, no respect'ivo prOcesso. 

Art. 2~'> Esta Resolução entra effi vigor fia data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto~de Reso
lução n~' 125, de 198 I (apresentado pela CÇtmissão 
de Economia como conclusãO di sCu Parecer n~ 790, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de La
goa da Prata (MG), a elevar, em Cr$148.198.050,00 
(cento e quarenta e oito milhões, _centO e noventa e 
oito mil e cinqilenta cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, ter.do 

PARECERES, sob n~s 791 e 792, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça , pela constitucionali~ 
dade e juridicidade; e 

- de Economia, favoráVel. 

Em votação. 
Ç)s Srs. Se.nadores que aprovam o projeto, permaM 

neçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

E o seguinte o projeto aprovadO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 125, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Pra~ 
ta (MG), a elevar, em Cr$ 148.198.050,00 (cento e 
quarenta e oito milhões, cento e noventa e oito mil e 
cinqiienta cruzeiros), o ·montante de sua divida consoM 
lidada interna. 

D Senado Federal resolve: 

t\rt. ( ~ É a Prefeitura Municipal de lagoa da Prata, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da ResoM 
lução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
~al, aut~riz~da a elevar, em Cr~ 148.1~8.050,00 (cento e 

~quaienta e Oito milhões, cerito e noventa _e oito mil e cln
qcienta cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada 
interria, a fim de que poss~ contratar um empréstimo de 
igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de Mi
nas Gerais, esta na qualidade de agente fina,nceiro do 
Banco Naci~naJ da Habitação, destinado à construção 
de 70Õ unidades habitacionais de interesSe social, a exe
CUÇãO das obras de infra-estrutura necessárias, naquele 
rpunicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban

-co Ce'nirii.l do Brasil, no respectivo processo. 
ArL 2~ _Esta Resolução entra em vigor na data de 

smrpublicação. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Piojeto de Reso~ 
lução n~' 134, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 862, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Campo do Meio (_MG), a eleVar, em Cr$ 
7652-9.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), o montante 
de sua_ dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~s 863 e 864, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
- dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

---dt:;Municfpios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. SenadoreS que o aprovarÍl queiram conservar

se. como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o Ú!guinte o projero aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 134, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio (MG) a elevar em Cr$ 7_6.529._600,00 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos 
cruzeiros) o moõtante de ~ua dívida consolidada inter~ 

O Siriiiào Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de-,-cá-rUPo do Meio, 
Estado de Minas Gerais,.iio'S-term_Õs- do árt. 2~' da Reso~ 
lu_çào n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~ 
ral, autorizada a elev~r em Cri 76.529.600,00 (setenta e 
seis mílhõ~. quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos 
cruzeiros) o rflo~tante de sua dívida consolidada interna, 
a fim de que possa contratar operações de crédito no va~ 
lá r--global acima, junto à Caixa Ec~ndmica do Estado de 
_Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
· B~r1co N(lcional da Habitação, destinadas à construção 
-de 400 unidades habitacionais de interesse social e ex e~ 
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cuçâo dus obras de infra-estrutura necessárias, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Artigo 2~'> Esta RI!Solução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
hiÇão n\' 135, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 865, 
de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de lbi
raci (MG) a elevar em CrS 76.529.600,00 (setenta e 
seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscen~ 
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECERES, sob n•s 866 e 867, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favorável. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.} 
Aproy_ado. 
A matéria vai à Comissão de _Redação. 

E o seguinte o projeto Ciprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 135, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiraci (MG), 
a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida interna. 

O Senado Federal resolve; 

Art. l~_É a Prefeitura Municipal de Ibiraci (MG). nos 
termos do art. 2\' da Resolução n~' 93, de ll de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidada interna, a fim de que possa contratar em~ 
préstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica doEs~ 
tado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinado à 
construção de 400 unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra~estrutura neces-

. sárias, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
CentraL do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 8: 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoM 
lução n~' 137, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 871, 
de_ 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cristina (MG) a elevar effi Cr$ 31.756.725,00 (trinta 
e um milhões, setecentos e cinqUenta e seís mil, sete~ 
centos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

- PARECERES, sob n9s 872 e 873, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hügo Ramos; e -

-de Municfpios. favorável. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, queira!U 

permanecer como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

E a seguinte o projeto aprovado 
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PROJETO OE RESOLUÇÃO No 137, OE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Crist_in_a 
(MG), a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (~rinta e um 
milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. Jl' ta Prefeitura Municipal de Cristina, Estado de 
Minas Gerais, nos termos do art. 2~" da Resolução n~" 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 31 ~736.72_5,00-(tfirita e Um milhões, sete
centos e trinta e se"ís -mil, setecentOs e vinte e cinco cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar empréstimos de igual valor,junto 
à Caixa Econômka do EstadQ de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitaç-ão, destinados à construção de 150 unidades ha
bitacionais de interesse social, e execução das obras de 
infra-estrutura necessárias, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 
Art. 2'i' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 9: 

Votação, ein -iurno-úilicó, -do Projeto de Reso
lução n~" 145, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão d_e seu Parecer n9 895, 
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Carlos .Chagas (MG) a elevar em Cr$ 
116.123.000,00 (Cento e dezesseis milhões, cento e 
vinte três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 896 e 897, de 1981, das 
Comissões: 
~de Constituiçlio e Justiça, pela constitucionali

dade e JuridiCídade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 
Em votação o projeto. 
OS Srs. Senadores que aprovam queiram conservar-se 

como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Redação. 

E. o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 145, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas 
(MG) a: elevar em Cr$ 116.123.000,00 (centoedezes
seis milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros) o mon· 
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~" :t a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2<:> da Reso
lução n~" 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autoriza a elevar em Cr$ 116.123.000,00 (cento e de
zesseis milhões, cento e vinte e três mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimo no valor global acima, junto 
à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais,- C:Sta na 
qualidade de agente financeiro -do Banco Nacional da 
Habitação, destin-ado à construção de SOO-unidades ha
bitacionais- de interesse socü1l, e execução das Obras de 
infra-estrutura, necessárias, naquele Município -obedeci
das as condições admitidas_ pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor -ria data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de Rcsoh,tÇào n~" 

150; de 1981 (apresentado pela Comissã_o de Economia 
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como conclusão de seu parecer n9 915, de 1981), qüe au
toriza a Prefeitura Munfcipal de Rubim (MG) a elevar 
em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete mílhões, quinhentos 
e quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 916 e 917, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com votO vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto, em turno único. 
OS SfS. Senãdores que o aprovam permaneçam senta

dÔS. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

t o seguinte o projeto apfovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃo No ISÓ, DE 1981 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim (MG) 

a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete mi
lhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

---0 Senado Federal resolve: 

Art. 11' É a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubr_o _ _de_ 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em CrS 77.542.500,00 (s_etenta e sete mi
lhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a 
fim de que poSsa cOntrãtar opúações de ciêdito iio Valor 
global acima, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Mi nas Gerais, esta na qualidade de agente "financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinadas à construção 
de 300 unidades habitacionais de interesse social e exe
cução das obras de infra-estrutura necessáiias, obedeci
d"!S as condições admitidaS J?~lo Bane_<;> Central do Brasil, 
no respectivb processo. 

Art. 2~" Es_ta resolução entra crri vigor na data de sua 
publicação. - · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11: 

Votação, em turn'o único, do Projeto de Reso-
-lução n9151 de 1981 (apresentado pela Comissão de 

Economia como conclusão de seu Par-ecer n9 920, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Car
mo do Rio Claro (MG) a elevar em Cr$ 
76.529.600,00 (Setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo, 

PARECERES, sob n~"s 921 e 922, de 1981, das 
Comissões: -

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e - - - - -

de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto, perma

neçam coma se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A maté-ria vai à Coiníssão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•~ 151, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio 
Ç_laro (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e 
seis milliôes, quinhentos e vinte e nove-i:nil e seiscentOs 
cruzeiros) o montante de sua dívic!_a C<!llSolidada inter~ 
na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. _ 1~" É a Pr~feitura Municipal de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da 
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Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (se
tenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seis
centos cru~eirõs) o montante de sua dívida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar operações de em
préstimo no valor global acima, junto à Caixa Econõnii· 
ca do Estado de Minas Gentis, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, des
tinadas à construção de 400 unidades habitacionais de 
interesse social,_ e execução das obras de tnfra-estrutura 
necessárias, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -\tem 12: 

~ VotaçãO, em turno único, do Projeto de Res_o
lução nº 163, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 
1.016, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itambacuri (MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante_de sua dívida con
solidada, tendo 
PARECER~, sob n~"s 1.017 e 1.018, de 1981, das 

- Corriissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade, com voto vencido do .Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Munidpios, favorável. 

Em votação o projetO. 
Os Srs. Seti.adores que o ·aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
_ Aprovado. 

A matéria -vai à Comissão de Redação. _ 

E o seguinie o projeto aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 163, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri
MG, a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois 
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Itambacuri, 
EStâdo de Mi nas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
_r_al_,_autorizada a_ elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e 
dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a 

_fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeiro do_Banco 
Nacional da Habitação- BNH, destinado à construção 
d~)]O~Ünidades habitaCio-nais de interesse social e exe
cução das obras de infra-estrutura urbana necessáiiils, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2\> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução- n9 165, de 1981 (apresentado pe(a Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~ 

1.022., de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Campo do Meio (MG) a elevar em CrS 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo_ 

PARECERES, sob n~"s 1.023 e 1.024, de 198l,_das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaii': 
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favorável. 
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Em votação o projeto, cm turno único. 
Os Srs.. Senadores que o aprov~m queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

t o seguinte o p'rojeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 165, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio- MG, a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (qua
renta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. lo? ~ a PrefeitUra Municipal de Carripo dô 
Meio, Estado de Minas Gerais, nos termos d-o art. 2~> -da 
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 40.000.0Q6,0(f (q"ua-~
renta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa cOntratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais S.A., este na quãlidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinado à implantação do Programa: FINC, compreen
dendo a execução de obras de infra-eStrutura urbana em 
diversos conjuntos habitaCió:õ.als--eX:iS-tentes no Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 14: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 23, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 251, dç: 
1983), que autoriza o·Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em Cr$ 772.716.W9:00 (setecentos e 
setenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil, 
cento e noventa cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 252; de 198j-; da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprov-am o projeto, queiram 

permanecer como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprOvado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 23, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cr$ 772.716.109,00 (setecentos e setenta e 
dois milhões, setecentos c dezesseis mil e cento e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter~ 
na. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de ou~ 
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões. sete· 
centos e dezesseis mil e cento e nov-e cruzeiros) corres
pondente a459.092 ORTN, considerado o valor DÇ)minal 
da ORTN de Cri 1.683,14 (um mi_!, seisc_entos e_ oitenta e 
três cruzeiros e quatorze centavos) vigente em abril de 
1982, a fim de que possa contratar uma operação de cré
dito de igual valor, junto à Caixa Econômica·F_ederal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à renovação 
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da frota de veículos e de equipamentos nacionais para a 
Polícia Técnica e Científtcã e aquisição de um helicópte
ro completo, tipo Helibrás, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo pro
cesso. 
- A rt. 29 Esta Resolução entra em vigor na dat;:t. de 
sua publica~~o. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 15: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 24, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n9 253,.de 
1983), que autoriza o Governo do .Çst?-do .de Per
nambuco a elevar em Cr$ 700.683.136,08 (setecen
tos milhões. seiscentos e oitenta e três mil, cento e 
trinta e .seis cruzeiros_e oíto Centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n9 254, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e juridicidade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senãdores que o aprovam queiram conservar

s.e como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o Seguinte o projeto apr_~~·ado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 24, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
-elevar em CrS 700.683.136,08 (setecentos milhões, 
seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e seis cru

._zeiros e oito centavos) o montante de sua dívida con~ 
solidada interna. 

Ó ·senado Federal resolve: 

Art. I~'_ É o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 2'~- da Resolução n'~" 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autÕri:zado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
700.683.136,08 (setecentos milhões, seiscentos e oitenta e 
três mn;· cento" e- irinta e seis cruzei_~o~ e oito. ceritavps) 
COrresjjotidente a l22.lll,61 ORTN, considerado ova
lor nominal da ORTN de Cr$ 1.976,41 (um mil, nove
centos e setenta e seis cruzeiros e quarenta e _um centa-_ 
vos) cadã urna, vigente em julho de 1982, e 219.25.6,67 
ORTN, considerado o valor nominal da ORT~ de Cr$ 
2.094,99 (dois mil, noventa e quatro cruzeiros e noventa 
e nove_centavos) cada uma, vigente em agosto de 1982, a 
fim de que possa contratar operação de crédito no valor 
total acima, junto à Caixa Económica Federal, mediante 

-a Utilização de recursos do Fundo de Apoio ao_ Desen
volvimento Social- FAS, destinadas ao reequipamento 
do Departamento de Formação para o Trabalho e recu
peração das instalações do Arquivo Público Estadual, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do B.rasil, no respectivo processo. 
- -- Art. 2'>' Esta Resolução entra effi vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 16: 

Votação. em turno único. do Projeto de: Reso
lução n9 26, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Ec_çnomia como conclusão_ de seu Parecer n9 257, de 
1983), que_ã.utOriz~ QGoverno do Estado de Minas 
G_erais a elevar em Cr$ 746.737.468;36 (setecentos e 
qy.arenta e seis milhões, setecentos e trinta e nove 
mil, quatrocentos~ sessenta e oito cruzeiros e trinta 
e seis ~entavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo . 

Sexta-feira 6 1525 

PARECER, sob n9 258, de 1983, da Comissão 
-de Constirulção e Justiça, peta constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria- vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJE:fO DE RESOLUÇÃO N• 26, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elevar em Cr$ 746.739.468,36 (setecentos e quarenta 
e seis milhões. setecentos e trinta e nove mii, quatro~ 
centos e sessenta e oito cruzeiros e trinta e seis centa~ 
vos) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ~ o Governo do Estado de Minas Gerais, 

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federai, autorizado a elevar o 
mOntante de sua dívida consolidada interna em Cr$ 
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, se
tecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
oito cruzeiros e trinta e seis centavos) correspondente a 
4:20.530,08 ORTN considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ L775,71, vigente em maio/82, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente 
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, destinada ao financiamento das obras de 
construção de unidades para a expansão da rede física d3. 
segurança p(tb!ica e à aquisição de equipamentos, daque
la Unidade Federativa, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-
so. 

Art. 29 Esta resolu_ção entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 17: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
610,_de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento fnterno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n9 277. de 1981, que autoriza a Prefeitura 
MuniCipal de Elói Mendes (MG) a elevar em Cr$ 
75.611.250,00 (se"tenta e cinco milhões, seiscentos e 
onze mil, duzentos e cinqUenta cruzeiros) o montan
te d~ sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso 

normaL 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 18: 

Votação, em turno único, do Requerimento nq 
614, de 1983,_ de autoria do Senador Alfredo Cam~ 
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi~ 
mentQ_ Interno, o _des:arquivamento do Projeto de 
Resolução n9 284, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de CurveJo (MG) a elevar em Cr$ 
292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois milhões, 
setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimento vol

tará a tramitar normalmente. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho).::... ftem 19: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
615, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n~' 285, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de João Monlevade (MG) a elevar em 
Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e dois milhões, 
novecentos e sessenta e nove mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria constante do requerimento que vem de ser 

--- aprovado vottarã à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 20: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 
616, de 1983, rle autoria do Senador Alfredo Cam~ 
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' I, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Galiléia (MG) a elevar em CrS 
36.593.500,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e 
noventa e três mil e quinhentos cruzeiros) o mon~ 
tante de sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimenfo. 
Os Srs.Senadores que o aprovàm permaneçam senta~ 

dos. ·r Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria serâ desarquivada e prosseguirá o seu curso 

normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 21: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 
617, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' 12, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Paula Cândido (MG) a elevar em Cr$ 
18.296.950,00 (dezoito milhões, duzentos e noventa 
e seis mil, novecentos e cinqíiénta cruzeiros) o mon
tante de sua dí~ida consolidada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimento vol

tarâ a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 22: 

Votação, em turno úníCO~ do Requerimento n'i' 
618, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' 28, de 1982, que autoriza a Prefeitura -
Municipal de Caraí (MG) a elevar em Cr$ 
43.378.650,00 (quarenta e -tfés milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, seiscentos e cinqíierita cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Eri1 votação. 

Os Srs. Senadores que O aprovam peinlaneç<im como 
se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser 

aprovado voltará à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 23: 

Votação, em tuino úniCo, ·do Requerimento n'i' 
619, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. _367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' 87, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guaxupé (MG) a elevar em Cr$ 
184.350.600,00 (cento e oitenta e quatro milhões, 
trezentos e cinqUenta mil e seiscentos cruzeiros) o 
montanle_ de sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. {Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

aprovado voltará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 24: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 
620, de_l983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos; solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' 88, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Nova Rezende (MG) a elevar em Cr$ 
65.067.975,00 (sessenta e _cinco milhões, sessenta e 
sete mil, novecentos e setenta e cinco cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

- Em votação o requerimento. 
Os -srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria serâ- desarquivada e prosseguirá o seu curso 

normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 25: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 
621, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'? 89, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Munící:Pal de Ponte Nova (MG) a elevar em Cr$ 
433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três milhões, 
setecentos e oitenta e _seis mil e quinhentos cruzei
ros) o montante de sua dívida co~solidada, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

-sentãciõs. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimento vol

tará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 26: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n'i' 25, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Finanças como conclusão de seu Parecer n'i' 255, de 
1983), que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gefais a contratar -õperaçãO de empiéstimo externo 
no valor de US$ 80.000,000.00 (oitenta rriilhões de 
dólares norte-americanos), destinado ao Programa 
de Investimentos do Estado tendo 

PARECER, sob n'i' 256, de 1983, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em diScussão o projeto, em turno únko. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votaÇão. 
Os Srs: Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado 
A matéria vai à Comissão de Redação. 
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E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1983 

Autoriza o Governo de Minas Gerais, a contratar 
operação de empréstimo externo no valor de US$ 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares norte
americanos), destinado ao Programa de Investimento 
do Estado. 

;enado Federal resolve: 

Art. l'i' É o Governo do Estado de Minas Gerais au
torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de emprêstimo externo rio valor de US$ 
80~000,000.00 (oitenta milhões de dó1ares norte
ameriCanos) ou o -equivalente em outras moedas, de prin
cipal, juntO a grUpo financiador a sei indicado sob ·a 
orientação do Min-istério da Fazenda e do BancO Central 
do Brasil, a ser utilizado em Programas de Investimen
tos, naquele Estado. 

Art. 2'i' A operação realizar~se~á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da FaZ:Cnda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos_termos do artigo }9, item II, do Decre
to n'i' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgã9s encarregados da execução da polí
tica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Resolução n'i' 2.156, de 13 de novembro de 
1979, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge
rais, autorizadora da operação. 

Art. 3'i' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR: PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ esgotada 
a matéria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Josê Lins. 

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO.OIJ.ADOR. 
SERÁ PQBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Com a pala
vra o nobre Senador JaiSon Barreto. 

O SR. JAISON BARRETO PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

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

O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o" seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De nada valeram os apelos patéticos das 112 represen
tações de federações, associações e entidades de classe 
dos servidores públicos do Brasil. 

De nada valeram as pressões que foram democratica
mente articuladas. O Diretor-Geral do DASP acaba de 
declarar que o Governo não tem condições de promover 
o reajuste dos funcionârios civis nos termos que foram 
por eles reivindicados, na base de 70 por cento para à. se~ 
gunda parcela do aumento, ao invés dos 30 por cento 
que estão previstos no decreto-lei do governo a viger no 
próximo dia }'i' de junho. 
- Segundo o Diretor-Geral do DASP, Os niotivos para a 
fixação dos tetas de 40 e 30 por cento se explicam pela 
crise económica que o País erifrenta e pela falta de recur
sos do Tesouro Nacional. 

Asseverou textualmente o Sr: José Carlos Freire. "Re
conheço que o salário do funcionalismo está defasado, 
mas o Governo não deu mais porque nãà -pôde". 

A propósito do pleito de l3'i' salário, afirmou categori
camen.te o Sr. José Carlos Freire: "Se não temOs recursos 
do Tesouro _nem para reaver as parce~~s de 30 por cento, 
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imagine para pagar 13~> e ·atender a outras reivindi
cações ... " 

Quanto ao n~vo Estatuto do S"ervidor, dormindo há 
vários meses sono profundo nas gavetas do DASP, como 
se sabe, não ê do interesse do governo apressar-lhe a 
aprovação porque ele iria permitir a unifica~ão das c_a!e
gorias funcionais e~ com isso, a classe se f()rtaleceria poli
ticamente~ adquirindo um c espírito mais sólido de unida
de, o que facilitaria sua luta por melhores salários. 

Foram-se, assim, de águas abaixo as derradeiras espe
ranças dos servidores públicos de verem atendidas suas 
reivindicações prioritárias. 

Enquanto, Sr. Presidente, o Diretor-Geral do DAsP 
afirma que o governo não tem recursos para conceder 
aumento condigno aos seus servidores, o paf~ quebrado 
econômica e financeiramente, como relata pitorescamen
te o jornalista Geraldo Melo Mourão, acaba de inaugu
rar na antiga capital da República uma nova sede de seu 
Banco Central, cujo fausto causaria inveja ao mais exi
gente marajã. 

"Os brasileiros, escreve Melo Mourão, que nunca visi
taram as pirâmides do Egito, nem o paláciO d-e verãO da 
rainha Tsixi, em Pequim, conl se-uS oito rriil apartamen
tos, já não têm de que se envel-gónha!· O Palácio do Ban
co Central, no Rio, com sCu.s ~ristais cor de eSJ:!I~alda, 
na paisagem do chamado "Triârigulo da Bermudas" -
onde o país está afundando e desaparecendo_-:- ao lado 
do Palácio da Petrobrâs e do Palácio do BNH, é uma 
construção estupenda, que custou a bagatela de 33 bi-
lhões de cruzeifõs. 

Os homens do Banco Central,- que mostraram, des
lumbrados, o palácio deles a um colega americano que 
anda aqui estudando a noSsa morátoria, perguntaram
lhe como era o Banco Central dos Estados Unidos ... Es
tamos instalados num velho e austero edifício de quatro 
andares em Washington, foi a resposta". 

Sr. Presidente, o governÕ, tem dinheiro para construir 
mais um palácio faraônico de ·.33 bilhões de cruzeiros 
para hospedar o ilustre doutor Langoni; não tem, po
rêm, dinheiro para melhorar as condições de vida dos 
seus servidores, que enfren~am de longa data as maiores 
dificuldades financeiras. 

O governo pode continuar com sua polftica monu----
mentalista e erguer obras suntuárias, como Itaipu e An
gra I e II, mas se queixa de não ter dinheiro para criar o 
seguro~desemprego para obviar as privações de milhares 
de desempregados. 

Trinta e três bilhões não significam muito ou mesmo 
nada no orçamento de um país rico. Mas, no orçamento 
de uma firma falida, de pires na mão, rodando os "bu
rea.us" dos banqueiros europeus e americanos, dariam, 
certamente, pelo menos para irrigar boa parte do sofrido 
Nordeste ou pdo menos, Sr. Presidente, para asfaltar a 
BR-364, que há tantos anos o Acre espera que seja feito. 

Os 33 bilhões de cruzeiros do Banco Central vêm ago
ra somar~se à série de· construções de obras faraônicas, 
que: jã atingiram um custo global de 230 bilhões de dóla
res até agora, como se o país ainda vivesse os dias de eu~ 
faria do propalado milagre económico. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, dinheiro para os seus 
._Jrojetos faraônicos o governo sempre os teve e sempre os _ 
terá, rOas não para obras sociais e para a melhoria de 
vida da população. Por isso, os funcionários públicos te~ 
rão mesmo que se conformar com os minguados 30% 
que ele lhes prometeu dar em junho; e o jeito- e não há 
outra alternativa - é esperar que a Providência Divina, 
que ''olha para os lírios do campo e as aves do céu", 
como dizem os evangelhos, se apiede de sua sorte e lhes 
dê força para suportar com resignação o .. sufoco'' da in
tlação galopante. 

De acordo com dados de fins de abril próximo passa
do forneddos pela Ordem._dos. Economistas do Estado 
de São Paulo, o índice do Custo de Vida da Classe Mé
dia, chamada ICVM, registrou em março. último um au~ 

menta de 9,33%, o mais alto já verificado nos últimos 
rneses. Nos últimos doze meses, os valores daquele índice 
tiveram um aumento de 111,60%, illdicativo de uma taxa 
recorde. Enquanto isto, o governo dá aos seus servidores 
um aumento acumulado de apenas 82%. 

Sr. Presidente, o funcionalismo tem, na verdade, ra~ 
zões de sobra para andar íntranqüilo. Não sabe ele quan
do vai poder recompor, ao menos parcialmente, seu po
der aquisitivo perdido nos ú.ltimos 20 anos. 

Já é tempo, Senhor Presidente, de o governo dispensar 
um tratam~nto mais justO e humano aos seus abnegados 
servidores; já é tempo de procurar atender, mesmo com 
sacrifício, seus justos reclamos. 

O custo de vida aumentou para eles 9.33%, sendo o 
grupo alimentação - principal componente do orça
mento. das famílias dos servidores com renda superior a 
seis salários mírlimos - o maior responsável pelo au
mento da taxa de custo de vida, com um aumento alar
mante de 11,54%, o que significa uma participação de 
36,62% na variação total do lndice do Custo de Vida da 
Class_e Média. 

Esses dados que o governo não deve desconhecer pre~ 
cisam levá-lo a uma mudança radical em sua política so~ 
cial: fim aos projetas faraônicos e mais intei'"esse em ateD~ 
der as necessidades sociais do povo braSileiro. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. {.Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varg_as) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Gabriel Hermes. (Pausa.) 

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Jú

riior. (PaUsa.) 
-S. Ex• não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 
(Pau.sa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei

ro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

o· Boletim da Associação Brasileira de Engenheirq~ 
Rodoviários do P'rimeiro bimestre deste ano divulga uma 
longa reportagem, onde se retrata .. a situação salarial 
dos engenheiros do DNER, injusta, incoerente e mesmo 
ilegal". 

Embora reconheça, na introdução do trabalho, que 
..dificilmente encontrará uma agência do Governo Fede
ral que, por quase meio século tão bem tenha cumprido 
as suaS finalidades". 

Mas o Governo parece ter-se inadvertido de que "o 
Brasil - atualmente uma das maiores economias mun
diais-- regredirá a níveis catastróficos se não puder con~ 
tar com a rede rodoviária que possui e que tem, ao longo 
dos anos, apoiado e fnduzido seu desenvolvimento sócio-

- económico, ampliada as fronteir~s agrfcolas e consolida
ôa a unidade político~administrativa do País". 

Piores dificuldades advirão que as atuais, se continua~ 
da a política míope adotada a partir dos dois sucessivos 
Choques PetfOiíferos.- de 1973~74, e de 1978-79. 

Repelindo a política vesga do abandono da parte mais 
vital do nosso sistema viário, diz o documento: 

HAo contrário, urge preservar a malha rodo
viária brasileira que, face à restrição de recursos fi
nanceiros, aproxima-se aceleradamente do colapso, 
em significativos segmentos, de diferentes áreas do 
País, ocasionando desperdícios de combustível, au
mentos nos custos de operação veicular e compro
metendo- a segurança de circulação de pessoas e 
mercadorias". 

Denuncia, "como forma sutil e impatriótica de_ agra
var a desativação rodoviária", o desprezo aos cOntruto
res e guardiães da infra-estrutura rodo_víária, principal-
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-· mente enienheiros do DNER, maltratados pelos formu
ladores da política salarial do País. 

Assim, o salirio-base da classe vern sofrendo achata
mento, notável a perda do seu poder aquisitivo entre 

_março de 1974 e_dezembro de 1982. Se descontada a in
flação, os salârios~base fixados em março de 1974 decli
naram para um pouco mais da quarta parte, em de
zembro de 1982, no nível salarial NS- 5, que ê o básico. 
Já o NS- 25 representa a terça parte do valor que deve
ria ter. 

"Isto significa - salienta o documento - que, 
de uma forma permanente e crescente, configura-se 
um processo completo e sistemático, ao mesmo tem
po que ilegal e injusto, de redução dos proventos 
dos engenheiros do DNER, a níveis aviltantes." 

Em conseqüência da rematada injustiça, sugere a cita~ 
da reportagem uma urgente reformulação salarial em 
1983, alcançando-se salários-base médios que correspon
dam a noventa por cento dos valores de março de 1974, 
em valores daquela época. 

"A diferença de dez por cento- salienta o doeu~ 
menta -seria como que um imposto destinado ao 
combate à inflação, tendo-se, com isso, a certeza de 
que o aumento salarial não realimentaria o processo 
inflacionário, desde que aos demais segmentos da 
sociedade seja exigido sacrifício equivalente." 

Torna-se, além de tudo, prática, essa redução, em 
função da iriflação anual que, se evoluísse apenas em tor
no de setenta por cento- ao ano, levaria o novo salário a 
-a proximamente dez por cento do valor nominal inicial. 

Oc_orre que teremos uma intlação superior a cem por 
cento este ano, se computarmos o comportamento do 
primeiro quadrimestre. 

Se não nos parecessem cobertos de razão os engenhei
ros do DNER, não vírfamos detalhar esse problema na 
alta tribuna do Senado. Mas é que, num Pais cujo pro
gresso marcha sobre rodas, não se pode fechar os ouvi
dós" aos reclamos da nobre classe dos engenheiros rodo
viários brasileiros. 

Era o que -tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Multo 
bem!) 

O Slt. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Pro
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

A progressiva redução no valor real das bolsas de estu
do concedidas a pós-graduandos levou as suas entidades 
de classe a deflagarem um movimento em defesa de me
lhores condições para os 20.000 bolsistas de mestrado e 
doutorado existentes no país, 

Assim, através de sua Comissão Nacional Provisória, 
além de estabelecerem o dia 5 de maio, hoje, como "Dia 
Nacional de Luta dos Pós-graduandos pela valorização 
da Pós~Graduação, do Ensino e da. Pesquisa no Brasil", 
mantiveram contatos junto <l:OS órgãos governamentais 
ligados à área, entre eles a CAPES e o CNPq, cujos Pre
sidentes alegaram não poder atender as reivindicações 
porque os recursos liberados pela SEPLAN são insufi
cientes, motivo por que pretende a Comissão levar ao 
MEC e â SEPLAN as suas propostas. 

Para que conste deste pronunciamento, transcrevo, a 
seguir, carta-aberta aos órgãos financiadores de ativida
des de pesquisa divulgada pela Comissão Nacional Pro
visória: 

"Os pós-graduandos reunídos em sua Comissão Na
cional Provisória nos dias 22 e 23 de abril de 1983, no 
Campos da PUC, no Rio de Janeiro, vêm através desta 
carta aberta aos órgãos financiadores de atividades de 
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pesquisa, tornar póblica sua posição em relãção às bOl
sas de estudo concedfdas pelos mesmos. 

O índice de reajuste das bolsas de estudo no País-
50,1% em média- divulgado recentemente pela CAPES 
e pelo CNPq, após um Período de um ano em que o 
INPC alcançou a casa dos 104,18%, representa a conti
nuidade de uma política global de ensino e pesquisa que 
não tem qualquer respaldo democrâtico nos interesses 
reais da sociedade brasileira como um todO, além de se 
constitu-ir em um descaso para com os profissionais já 
formados em curso superior e que dependem dessa bolSa 
para sobreviver enquanto desenvolvem suas pesquisas. 
Aliás, tal descaso já se manifesta há váfiõs anos através 
de um achatamento progressivo no valor real das bolsas 
(vide tabela em anexo). 

Cabe lembrar que existem no país aproximadamente 
20.000 bolsistas de mestrado e doutorado, e um número 
semelhante de especialização e aperfeiçoamento, sendo 
que a grande maioria desse.s bolsistas depende da bolsa 
para suprir todas as necessidades pessoais de alimen
tação, moradia, transporte, material de pesquisa, laser, 
etc. Isso, somado ao fato de o pós-graduando não pos
suir direitos sociais estabelecidos (assistência médica, 
normas de reajuste de sua remuneração, contagem de 
tempo de serviço, etc.) devido à não existênCia de legis:. 
lação específica que o ampare, reforça a urgência de me
didas corretivas da situação atual. 

Tãl política global de ensino e pesquisa, expressa nas 
medidas mencionadas acima e nas tendências crescentes 
para a privatização do ensino, transformaÇão das univer
sidades federais em fundações, repasse de encargos edu-

cacionais ao corpo discente, visa claramente a manu
üiOçâo dã. atual- dependência científica- e tecnológiéa do 
país em relação ao exterior. Outro reflexo de tal política 

_ é a evasão progressiva de pessoas ligadas ao ensino e à 
pesquisa no país. 

Considerando -os pontos acírrla mencionados· Os pós- -
graduandos reivindicam: 

1- reposição agora de 10% acimà do INPC corres
pondente de março/82 a fevereiroj83 (114,8%), no valor 
das bolsas concedidas pelos diferentes órgãos financia
dores e reajuste semestral 10% acima do INPC corres
pondente. 
2- paga-mento pontual das bobas, no máximo até o

dia 5 do mês seguinte. 
3- garantia contratual de fornecimento de bolsas en

tre os órgãos financiadores (CAPES, CNPq, CNEN, 
etc.) e os pós-graduandos assegurando a manutenção da 
bolsa até o fmal do projeto de pesquisa. 
4- que sejam asseguradas bolsas a todos os pós-

graduandos aceitos nos programas de ,pós-graduação. 

-Associação de Pós-Graduandos da PUC - RJ 
-Pró-Associação de Pós-Graduação da- UFRJ 
-Associação de Pós-Graduação da UFScar 
-Associa-ção de Pós-Graduação da USP /São Carlos 
-AssociaÇão de Pós-Graduação da USP/Ribeirão 

Preto 
-Associação de Pós-Graduação da UFSC 
-Associação de Pós-Graduação da Escola Paulista 

de Medicina 
-Representantes da UFRGS, UFMo: ÜNICAMP, 

UFPA, PUC/SP, INPE e CBPF". -

EVOLUÇÃO DO SALÁRIO M1NIMO E DAS :BOLSAS CAPES, NO PERlODO 1970 A 1983 

:~>alirio mlnt:'IO CA!'ES/~.cs. t r ado CAPJ:S/doutorado 
ano 

'indice c,; indice nQ de S.M. ,,; indice nQ de S.M, ,,$ 

1970 1S7 ,20 100;0 900,00 100,0 4,8 1.100,00 100,0 5,9 

1971 225,60 120,5 1.100,00 122,2 '·' 1.300,00 118,2 5,8 

1972 26~,80 143,6 1.200,00 133,3 4,5 1.400,00 127,3 5,2 

1973 312,00 166,7 1.300,00 1-44,4 4,2 1.500,00 136,4 4,8 

197-4 376,80 201,3 1.600,00 177 ,a 4,2 1.900,00 172,7 5,0 

1975 53'2,80 284,6 2.001),00 222,2 3,8 2.400,00 218,2• 4,5 

1976 768,00 410,3 3.000,00 333,3 3,9 4.000,00 '363,6 5,2 

1977 1.106,40 591,0 4,200,00 460,7 3,8 6.000,00 545,5 5,4 

1978 1.56'J,OO 833,3 5.800,00 M-4,4 3,7 8.500,00 772,7 5,4 

1979 2.'263,00 1.211,5 8.200,00 911,1 3,6 13.000,00 1.181,8 5,7 

1980 4.149,60 2.216, 7 13.200,00 1.466, 7 3,2 20.800,00 1.890,9 5,0 

1981 8.464,80 4.521,8 24.000,00 2.666,7 2,8 38.000,00 3.454,5 4,5 

1982 h•.608,00 8.671,8 47.100,00 5.233,3 2.8 74.5'10,00 6.772,7 4,5 

1983 34.763,00 18.570,0 70.700,00 7.855;6 i 2,0 111.800,00 10.163,6 3,2 
~ -

Obs.: 1- Foram conl'liderado~ vip;entes cm cnda .t~no oa va1o:res fix.aGos nor::talrnent(' a partil"~C l9 de ::~arço (bolsas) 
ou de 1'.' de m.:~.io (~:~.l.::irio r.oíuimo). 

2- !>at"a l'JSJ foi o::onsi<ll'f.!Úo O rcnju_~t_t~ dl.) __ atu31 Salário minin10 pdo INPC de 111:1.Ío que ê de l'.7,5%- (IBGE), 

Comemoracão A rmênia 

Outro registro que faço, Sr. Presidente, é o da come· 
moraçào, pela Comunidade Arménia de São PaUlo, do 
68~> ;Jniversário do massacre de 1915, quando os turcos, 
durante õJ primeira guerra mundial, eliminaram, barba· 
ramente, cerca de um milhão e meio de arménios. 

O objt:tivo da cerimônia foi homenagear as vítimas do 
massacre e, também, de reivindicação de terras perten
centes à Armênia em poder dos turcos. 

O massacre, conforme explica o rel11ções públicas da 
Comunidade, Simão Kerimian, começou a _a_contecei" 
após o início do movimento reivindicatório, quando o 
governo turco entendeu que eliminando os arménios, eli· 
minaria a causa do movimento. - --

A .Comunidade arménia em São Paulo abrange cerca 
de 80 mil pesso:.ts e. ao lado de outras Comunidades es-

palhadas pelo mundo, mobiliza-se para reivindicar,jun
to à ONU, o cumprimento do Tratado de Sevres que 
"delimita a área armênia, embora em tamanho bem me
nor que o original". (i'vluito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, designando para a extraordinária de 18 horas e 
30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 622, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan-
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do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno; o de
sarquivalnento do PrOJeto de Resolução n~ 97, de-1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Além Paraíba 
(MG) a elevar em Cr$ 3.356.506,00 (três milhões, trezen
tos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e seis cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 623, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n91J8, de 1982, 
qtie autoriza a Prefeitura Municipal de Pirapetinga 
(MG) a elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, 
oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 624, de 
-1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do-Projeto de Resolução n<1 122, de 1982, 

_que autoriza a Prefeitura Municipal de Piranga (MG) a 
"eleyar em CrS 43.378.650,00 (quarenta e três milhões, 
trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqUenta-cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-(-

V<Üãção, ein turno único, do Ré:quer"imento n~ 625;de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicítan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n"' 124, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Botelhos (MG) a 
elevar em Cr$ 50.888.600,00 (cinqUenta milhões, oito
centos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 626, de 
1983, de_autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n9 132, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Delfinópolis 
(MG) a elevar em Cri 50.888.600,00 (cínqiienta milhões, 
oitocentos e oitenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, 

-6-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 281, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 175, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Franca, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cri 295.400.000,00 (duzentos e no
venta e cinco milhões e quatrocentos mi! cruzejros) o 
montante de sua dívida consolidada, 

-7-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n~' 280, de 
1983), do Proje-to de Resolução n~' 254, de 1981, que au· 
toriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Estado -de 
São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de 
Crf 7 .409,138,40 -(sete milhões, 4uatrocentos e nove mil, 
cento e_!rinta e oito cruzeiros e- quãrenta centavos). 

-8-

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 279, de 
1983), do Projeto de Resolução n'14, de 1982, que autori
za o Governo do Estado de Alagoas a elevar em Cr$ 
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155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco milhões, tre· 
zentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, 

-9-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 278, de 
!983), do Projeto de Resolução n~> 6, de 1982, que autori
za o Gov_erno do Estado de Alagoas a elev~u em CrS 
3.3.305.000,00 (trinta e tr"'ês milhões, tiezentos e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-10-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 277, de 
1983), do Projeto de Resolução n~" 81, de 1982, que auto
riza a Prefeitura Municipafde Santo-André, Estado de 
São Paulo, a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00 (um bnlião, 
setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolldada. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varga.s)- Está encer
rada a sessão. 

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

Ata da 56~ Sessão, 

em 5 de maio de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 

da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichHes
FábiOlucena- Raimundo Parente- Gaivão Modesto 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
- Alexandre Costa- João Castelo~ José Sarney-
Alberto Silva - Helvídio Nunes- Almir Pinto- José 
Lins- Virgílio Távora..:__ Óinarte-Maiiz- Martins Fi
lho- Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Marco 
Maciel - Nilo Coelho- G_uill,lúme Palmeira ~Cai-los 
Lyra -luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos 
Pôrto - Jutahy Magalhães -Lo manto Júnior - Luiz 
Viana- João Calmon- José Ignácio- MoaCyr óãlla 
- Amarai Peixoto - Nelson Carneiro - Roberto Sa
turnino - Itamar Franco -Amaral Furlan - F\!rnan
do Henrique Cardoso -Severo Gomes- BeneditO Fer
reira - Mauro Borges- Roberto Campos- Jose Fra
gelli - Marcelo Miranda - Affonso Camargo - Álva
ro Dias - Eneas Faria - Jaison Barreto -Jorge Bor
nhausen - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro 
Símon. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas)- A lista de 
presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus .inldamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 

!~'~Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO No 646, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso~ 

Ji.tção n~' 185, çle 1981 -autoriza O Governo do Estado 
do Espírito Santo a elevar em Cr$ 75.680.370,00 (setenta 
e cinco miJhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e se
tenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 

_ feita a reconstituição do processo, se necessária. 
Sala das Sessões, 5 de maio de 1983. -Jgizáci_o_ferrei

,a. 

REQUERIMENTO No 647, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do ProjetO de Reso
lução nl' 248, de 1981, que suspende a execução do art. 53 
esell parágrafo único da Lei nl' 35, de 31 de dezembro de 
1966 e do Decreto n~> 7, de 25 de.junho de 1968, ambos 
no Município de Rancharia, Estado de São Paulo, feita a 
recon-stituição do processo, se necessãria. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1983. - Raimwzdo Pa~ 
rente. 

REQUERIMENTO No 648, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~ 
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso~ 
lução n9 249, de 1981, que suspende a execução dos arts. 
293, 294, 295 e 296 da Lei n~> 123, de 22 de dezembro de 
1966, do Município de Santa Fé, Estado do Paraná, feita 
a reconstituição· do processo, se necessãiül. -

Sala das Sessões, 5 de maio de 1983. - Raimwzdo Pa
rente. 

REQUERIMENTO No 649, DE 1983 

N_os termos do disposto,no.art.1367 do.Re~imi!nto fn .. 
terno, requeiro o desarquivame_nto do Projeto de Reso
lução n9 250, de 1981, que suspende a execução da Lei nl' 
570, de l3 de dezembrÕ de t977, do Município de Jbirá, 
Estado de São Paulo, feita a reConstituição do processo, 
~e- necessária. 

Sala das Sessões, 5 de maio de 1983. -Raimundo Pa
rente. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) Os requeri
mentos lidos serão induídos em Ordem do Dia. 

O SR. P~ESIDE~TE (le.noir Vargas)- PasS;i·Se à 

ORDEM DO DIA 

Votação em turl]o único, do Requerimento n~' 

_622, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
po.~. solicitando, nos termos do art. 367_.do Regi
mento Interno. o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n~> 97, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Além Para_íba (MG) a_elevar_em Cr$ 
3.356..506,00 (três milhões, trezentos e_ cinqUenta e 
se1s rilil., quinhentos e sei_s. cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em vot<lção o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. r Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

9ue acab~ de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 2: 

Vo_tação, ein tuino único, do Requerimento n~> 

623, de I 983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos; s_olicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do PrOjeto --de 
Resolução n9 118, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Pirapetinga (MG) a elevar em Cr$ 
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50.888.600,00 (cinqUenta ~it~ões, oitocentos e oi
tenw. e oito nlil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

_dOs, ( faJJsCi) 
-Aprovado. 

O projeto de resolução a que se refere o requerimento 
que acaba de ser aprçtvado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n" 
624, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitã.ndO, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução nl' 122, de 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Piranga (MG) a elevar em CrS 
43.378.650,00 (quarenta e três milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~ 

doS. (Pausa.) -
Aprovado. 
o--projeto de resolução a que se refere o requerímento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 4: 

Vota~ão, em turno único, do Requerimento n~' 
625, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, noS termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolus;ão n~" l24, .de 1982, que autoriza a. Prefeitura 
Municipal de BÓtelhos (MG) a elevar Cm CrS-
50.888.600,00 (cin(j:üenta milhões, oitocentos e oi
tenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado,--
O prdjrúo de resolução a que se refere o requf:rimento 

_que acaba de ser aproyado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Yargas) -Item 5: 

Votação, em turno (mico, do Requerimento n" 
626, de.1983, de autoria do Senador Alfredo Cam~ 
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n"' 132, ci~ 1982, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Delfinópolis (MG) a elevar em Cr$ 
50.888.600,00. (cinqüenta milhões, oitocentos ·e oi
tenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em yotação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. ( fausa.} 
Aprov<ldo. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 6: 

Discussão, em turno único, da redaçào final (ofe-
- recicla pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~" 

281, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 175, de 
1981_, _que autoriza a Prefeitura Municipal de Fran
ca, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
295.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões 
e quatrocentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo. quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
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Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re~ 
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a .seguinte a redacão final aprovada. 
Redação final do Projeto de Resolução nQ 175, de 

1981. 

Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presi-
.dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca, Esta
do de São Paulo, a elevar em CrS 295.400.000,00 
(duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' b a Prefeitura Municipal de Franca, Estado de 
São Paulo, nos termos do art.19 da ResOlução- n9 93~0e 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
elevar o montante de sua dlvida consolidada em Cr$ 
295-.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco·milhões e 
quatrocentos mil cruzeiros), correspondentes a 400.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta 
centavos), vigenteemjaneiro/81, a fim de que possa con· 
tratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente fi. 
nanceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado à execução de obras do Projeto CURA, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Celi.tral dó- Bra-sil no respectivO processo: 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 7: 

Discussão, em turno úriico, da redação final (Ofe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 
280, de 1983), do PrOjeto de ResoluçãO n~> 254, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal cfei>ales
tina, Estado de São Paulo, a contrata-r operação de 
crédito no valor de CrJ. 7.409.138-,40 (sete milhões, 
quatrocentos e nove mil, cento e trinta e oitO_cruzeT· 
ros e quarenta centavos). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discufi-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

t a seguinte a redação aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 254, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Es~ 
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos 
e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta 
centavos). 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]I' É a Prefeitura Municipal de Palestina, Esta
do de São Paulo, nos termos do art. 2"' da Resolução nl' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de _CrS 
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7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mH, cen
to e trinta e oito cruzeiros c quarenta centavos), corres
pondentes a 8.440 UPCs, considerado o valor nominal 
da U PC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzei
ros e oitenta e seis centavos), vigente em abrilf8I,junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
-- BNH, destinado à execução de obras de infra· 
estrutura no conjunto habitacional "João Evangelista 
Viçoso", da COHAB-RP- Companhia Habitacional 
Regional de Ribeirão Preto, Programa FINCfFIEGE 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 8: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe-
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n~" 
279, de 1983), do projeto de Resolução n"' 4, de 
1982, que autoriza o Governo do_ Estado d._e Alagoas 
a elevar, em CrS 155.363.000,00 (cento e cinqUenta e 
cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzei
ros), o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·la, declaro·a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art, 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

e a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução nQ 4, de 
1982. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a ele-
var, em Cr$ 155,363.000,00 (cento e cinqüenta e cin· 
co milhões, trezentos e sessenta e três mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve; 

Art. lQ E o Governo do Estado de A lagoas, nos ter· 
mos do art. 29 da Resolução n~> 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 
155.363-.000,00 (cento e cinqllenta e· ciilco milhões, tre-
zentos e sessenta e três mil cruzeiro-s), o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor junto à Caixa Económica Fede-
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao 
equipamento, reforma e ampliação de hospitais, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Att. 2'1 Esta Resolução entra em vigOr na data de 
sua püblicação. 

O SR~ PRESIDENTE (Lenoir Vargas) -Item 9: 

Discussão, cm turno único; da redação final_(_ofe
rccida pela comissão de redação em seu Paracer n~" 
278, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 6, de 
1982, que autoriza o Governo do Estado de A lagoas 
a elevar, em Cr$ 33.305.000,00 (trinta e três milhões, 
trezentos e cinco mil cruzeiros), o montante de sua 
dívidã o consolidada. - - -

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro·a encer

rada. 
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Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 6, de 
1982. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a ele
var, em CrS 33.305.000,00 (trinta e três milhões, tre· 
zentos e cinco mil cruzeiros), o montante de sua dívi~ 
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> E o Governo do Estado de A lagoas, nos ter· 
mos do art. 2'l da Resolução nl' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 
33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezentos e cinco mil 
cru_z_eiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor 
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização 
de recursos d_o Fundo de Apoio ao Desenv_olvimento So
cial - F AS, destinado à construção, reforma e equipa
mento de centros de saóde, naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
N"' 277, de 1983), do Projeto de Resolução nl' 81, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo 
André, Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$ 
1.791.500:ooo~oo (um bilhão, setecentos e noventa e 
um milhões e quinhentos mil cruzeirõs), o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não-haVendo quem queira discuti·la, declaro·a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359-do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

S a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n~" 81, de 
1982. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$ 
1.791.500.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e 
um milhões e quinhentos mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> E a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de_Sào Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução 
n~" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
to_rizada a elevar, em CrS 1.791.500.000,00 (um bilhão, 
s.ete.centos e noventa e um milhões e quinhentos mil cru-
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zeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possã: contratar um empréstimo de igual valor junto 
à Caixa Económica Federal; mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado à conclusão de obras e aquisição de 
equipamentos para o Hospital Geral Municipal, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publi_cação 

O SR.·PRES1DENTE-(LCi10i-r Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando pa,ra a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da Redaçào FinB:l (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i> 287, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 118, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, a elevar, em Cr$ 37.122.3.99,51 (trinta e sete mi
lhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove 
cruzeiros e cinqüenta e um centavos), o montante de sua 
dívjda consolidada. 

Discussão, em turno úniCo, da Redaçâo Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 285, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 140, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipãl de SãO Be!riiardo do Cam
po, Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$ 
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886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e du
zentos mil cruzeiros), o montante de sua dívida, consoli
dada. 

3 

Discussão, em turno único, d~ Redação Fióal (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 286, de 

_.1983), do Pfojeto de Resolução n~' 143, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a elevar, em Cr$ 47.686.000.00 (quarenta e sete 
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros), o mon· 
tante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 284, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 156, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Osasço, Estado de São 
Paulo, a elevar. em Cr$ 528.418.166,50 (quinhentos e 
vinte e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e 
sessenta e seis cruzeiros e cinqUenta centavos), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

5 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 283, de 
}983), do. P:~oje~o de Resolução n~' 157, de 1981, que au
toriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar, em Ct$ 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seis
centos e o_itenta_ e três mil e novecentos cruz~iros), o 
montaiite de sua dívida consolidada. __ 

Sexta-feira 6 I 531 

6 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 282, de 
1983), do Projeto de Resolução n~> 169, de 1981, que au· 
toriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, Esta· 
do de São Paulo, a elevar, em Cr$ 74.306.000,00 (setenta 
e quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

7 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 288, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 141, de 1982, que au
toriza o GoVerno do Estado de A lagoas a elevãr, em CrS 
282.536.930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, qui
nhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta cruzeiros), 
o rriontante de _sua dívida consolidada. 

8 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 289, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 153, de 1982, que au
tof"iza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, Estado 
de São Paulo, a elevar, em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e 
seis milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vin
te e oito cruzeiros), o montante de sua dívida consolida
da. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.) 
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SUMÁRIO 
I -ATA DA 57• SESSÃO, EM 
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!.!-ABERTURA 

dor Tarso Outra. Aprovado, após 
encaminhamento de votação, ten
do o Sr. Presidente se associado às 
homenagens prestadas. _ 

1.3- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA COMISSÃO 
1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Requerimento 

l .2.2 - Comunicatão da Presi
dência 

3 -MESA DIRETORA 

N9 650/83, de autoria do Sr. Se
nador Pedro Simon e outros Srs. 
Senadores solicitando homenagens 
de pesar pelo falecimento do Sena-

Designação de Comissão_ com
posta dos Srs. Senadores Nilo CoeR 
llio, Jorge Kalume e Pedro Simon 
para representarem o Sellado nos 
funerais do Senador Tarso Outra. 

4- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

Ata da 57~ Sessão, 
em 6 de maio de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47~ Legislatura 

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente- Gaivão Modesto 
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros 
-Alexandre Costa -João Castelo- Alberto Silva-

·.. . 

Helvídio Nunes -- Almir Pinto - José Lins - Virgílio 
Távora- Dinarte Mariz- Martins Filho- Humberto 
Lucena.-- Guilherme Palmeira- Lulz Cavalcante
Lourival Baptista- Passos Pôrto -Jutahy Magalhães 
- Lomanto Júnior- João Calmon- José lgnácio
Moacyr Da! la- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
Itamar Franco- Amaral Fu_rlan- Fernando Henrique 
Cardoso- Henrique Santillo- José FrageUi- Affon
so Camargo --Ãlvaro Dias- Lenoir Vargas- Pedro 
Simon 

O Sll PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o compareciinento de 39 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre -ã ~mesa, requerimemo que vai ser lido pelo Sr. 
]9RSecretário: -

SEÇÃO 11 

SÁBADO. 7 DE MAIO DE 1983 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 650, DE !083 

Pelo falecimento do Senador Tarso Dutra, requere
mos, na forma regirilental e de acordo com as tradições 
da Casa, as seguintes home.!lagens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à familja e ao Estado 

do Rio Grande do Sul; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões; 6 d·e maio de 1983. - Pedro Simon 

-Itamar Franco- Gabriel Hermes ~Moacyr Dalla
Lenoir Vargas -João Calmon- Fábio Lucena- Almir 
Pinto - Helvfdio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Este reque
rimento depende de votação, em cujo encaminhaniento 
poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o de
sejarem. 

O Sr. Gabriel Hermes- Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Oalla) - Concedo a 
palavra-ao nobre Senador Gabriel Hermes . 

..._O SR. GABRIEL HERMES (Para encaminha' a vo
tação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

f' o mos surpreendidos, nesta madrugada, com a notí
cia do falecimento do nosso companheiro de muitos 
anos na Câmara dos Deputados, e no Senado Federal, 
Senador Tarso Outra. 

Não uma surpresa, pois esperávamos, Sr. Presidente. 
Tarso OUtra era um homem corajoso que enfrentava a 
adversidade e a doença com muita fibra. 

Ainda no final do último ano, nos encontrávamos, os 
dois e mais alguns colegas, na Itália, participando de um 
Congresso, e tivemos a oportunidade de Ver o sofrimento 
do nosso companheiro. Muitas vezes descíamos juntos e 
permanecíamos horas sentados, conversando, ele procu
rando esconder de_ nós a dor física, mas sempre conver
sando sobre o nosso Brasil, sobre as nossas possibilida
des, pois era um homem cheio de confiança e de espe
rança no Brasil. 

Lembro·me de quando nos despedimos aqui, ele par
tindo para o seu grande Rio Grande do Sul para r,unca 
mais de lá voltar. 

Os ta tos mostram que sua vida foi toda útil. Da parte 
parlamentar, destacsm-se muitos fatos, como também 
de sua vida executiva, ocupando altos cargos como o de 
Ministro da Educação e Cultura, onde deixou a marca 
de sua inteligência e conhecimentos. 

Foi Secreiário do -Gov!!rno do Estado no Rio Grande 
do Sul. Presidente do Conselho Estadual do Serviço 
Público. Presidente de Departamento Estadual de Ser
viço Público. Inspetor Federal do Ensino Secundário. 
Procurador da Caixa Económica Federal. Tudo isso no 
Rio Grande do Sul. Deputado à Assembléia Legislativa 

'do Rio Grande do Sul, de 1947 a 1951. Deputado Fede-
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ralem cinco legislaturas, de _195) a 1971. Já a essa altura, 
éramos deputados quando o conhecemos e tivemos asa
tisfação de tê-lo como brilhante companheiro. 

Membro das Comissões de Legislação Social, de Ser
viço Público, de Constituição e Justiça, de Finanças, de 
Relações Exteriores- c de O.rçamCnto da Câmara daille- ~ 

putados. Eleito Senador em 1970, tomou posse em feve-_ 
reiro de 1971. 

No Senado Federal: Vice..Presidente d_a Comissã_p de 
Serviço Público Civil e membro das Comissões de Edu
cação e Cultura e Finanças (1971 -1972 -1973). Em 
1975: Presidente da Comissão de Educação e Cultura e 
membro titular da Comissão de Finanças. Em 1978, reu
nido o Colégio Eleitoral foi reeleito Senador (1979-
1987). Para o biênio 1979 ~ 1980, Presidente da Comis~ 
são de Relações Exteriores e membro titular das Com is- -
sões de Educação e Cultura e de Redação. 

SãO inúffieias- as missões de que participou, represen
tando o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e 
o Senado Federal, e sempre se destacou pelas suas quali
dades. Ministro da Educação (1967-1969), marcou a sua 
passagem com a tos que não vamos lembrar para não nos 
alongar, deixando bem nítida as suas qualidades de edu
cador, de homem conhecedor das mais complexas ati vi~ 
dades do parlamento. São inúmeras as suas comendas, 
Srs. Senadores, tais como: Medalha Comemorativa da· 
nascimento de Clóvis Bevilacqua (1959). Medalha da Or
dem do Mérito Tamandaré, do Governo brasileiro, atra
vês do Ministériõ_ da Marinha {1961). Medalha do Pacifi
cador, Ministêrio da Guerra (1961). Medalha da Ordem 
do Mérito da Esgrima Gaúcha (1962) de vez que foi um 
esportista. Medalha do Mérito da Confederação brasilei
ra de Esgrima (1963). Comendador da Ordem do Mérito 
Aeronáutico (1963). Medalha Pró-Eclêsia et Pontífice, 
da Santa Sé (1963)- era um homem católico. Medalha 
de Bronze da Universidade Federal do Pará (1967). Co_
menda, com medalha de ouro, da Sociedade Paulista de 
História da Medicina, São Paulo (1967). Medalha Ca
xias do Sul, Rio Grande do Sul (1967) Medalha da Or
dem do Mérito Naval, no Grau de Grande Oficial da 
Marinha de Guerra do Brasil (1967). Medalha do Mérito 
Social, da Escola de Sociologia Política da Bahia (1967). 
Medalha do Mérito no grau de Grã-Cruz, da Ordem da 
Torre do Tempo, Pernambuco ( 1967). Medalha Cultural 
"Alexandre de_G_u_s_mão", do Instituto Histórico e Geo
gráfico de São Paulo (1968), Medalha de_Ü]Jro d_o Méri
to "Jornalista Assis Chateaubrind", do Instit.uto Históri
co e Geográfico do Distrito Federal (1968). Medalha da 
Ordem Nacional do Mérito_Edu_cativo no grau de Grã
Cruz, do Governo brasileiro (1969). Medalha de Prata 
da Universidade Federal do Espírito Santo (1969). Me
dalha Cultural de Ouro do Governo-do Estado do Pará 
(l968). Medalha do MéritO na Alimentação Escolar 
(1969). Medalha de ouro da Confederação Brasileira de 
Desportos Universitários (1969). Brasão de Ouro e Prata 
da Fundação Lusíada, de Santos, Estado de São Paulo 
(1969). Medalha de_Bronze da Universidade "Friedrich
Schiller"', de Jena, República Democrâtica Alemã 
(1970). Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública Portu
guesa (1971). Medalha de Ouro e Prata da Escola de Mú
sica da Universidade Feder:,~.! do Rio Grande do NQ.rte 
(1971). Condecorações essas_--que marcavam os mereci
mentos a que fazia jus. 

Sr. Presidente, Srs Senadores, na liderança do PDS o 
pesar de nossa bancada, ainda da representação_ do Pará. 
Um de seus amigos, que não estâ aqui presente, esta ma
nhã partia para Belém e telefonava-me pedindo que dis
sesse da sua impossibilidade de ch~gar ao Rio Grande do 
Sul, para sentimentar senhora e família do nosso ilustre 
companheiro que se foi. É o nosso ex-Presidente~ Jarbas 
Passarinho. Registro, aqui, esse desejo de Jarbas Passari
nho e, também, as saudades que ele manifestou, bem 
como a sua tristeza. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que nos cabia 
dizer, aci- encam-inhar a votação do requerimento-. (Muito 

bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto. 

O SR. PASSOS PÔRTO (Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Lemb-ro-me bem, eram três Deputados Ft.derais, re
presentantes do Rio Grande do Sui, lá peloS idos de 
1959: Daniel Faiaco, Clóvis Pestana e Tarso Outra, to
dos três do PDS gaúcho. Não traziam consigo nenhum 
daqueles caracteres que simbolizam a formação política 
gaúcha, o caudilhismo ou a promoção poHtica. Eram 
três parlamentares sensatos, equilibrados, estudiosos, 
voltados para as Comissões da Câmara: Daniel Faraco, 
Presidente da Comissão de Economia; Tarso Outra, da 
Comissão de Orçamento e Clóvis Pestana, da Comissão 
de Transportes. lodos-três foram Ministros de Estado: 
Daniel Faraco, Ministro da Indústria e do Comércio; 
Clovis Pestana duas _vezes Ministro da Viação e Obras 
Públicas, e_ Tarso Outra, Ministro da Educação e Cultu
ra. Três homens que se identifiCaram com a política bra
sileira de equilíbrio, de sensatez e de dignidade pública. 
Ontem desapareceu um deles, o Senador Tarso Outra, 
nosso companheiro nesta Casa do Congresso Nacional. 

Gostaria, Sr. Presidente, em nome do meu Estado, de 
trazer as condolências à família e ao Estado do R(Q __ 

Grande do Sul. Conheci Tarso Outra nessa época, na: 
Câmara; depois acompanhei a sua vida como Ministro 
de Estado da Educação. Comportou-se nessa Secretaria 
de" Estado com muito equilíbrio, com muito espíritO 
público. Era um autodidata. Serviu ao País por cinco le
gislaturas na Câmara Federal e duas que completaria 
agora, no Senado da República. O destino não quis que 
ele, no próximo dia 15 de maio, fizesse 69 anos. 

Perde o Rio Grande do Sul, e perde o País, uma das fi
guras mais eminentes. ConselheirO político, homem co
nhecedor da Justiça Eleitoral, animador político e cultu
rãl, que tem assinaladoS serviços prestãdos às duas Casas 
do Congresso Nacional, ao Ministério e ao seu Estado, 
quahdo foi, por algumas vezes, diretor de órgão do Go
verno Estadual e, também, Deputado à Assembléia Le
gislativa. E em todos esses cargos se houve com muita 
dignidade e com muitci espírito público. 

Desejo, Sr. Presidente, solidarizar-me com a represen
tãção do Rio Grande do Sul e trazer, em nome do meu 
estado, as condolêncías por este triSte evento. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.'.) 

O SR. PRESJD~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo __ a 
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, 

O SR. HÉLIO GUEIROS (Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI-s. Se
nadores: 

Falo, neste momento, em nome da Liderança do Parti
do do Movimento Democrático BrasUeiro, para lamen
tar a morte do Senador Tarso Outra e honrar a sua me
mória. 

O eminente Senador Gabriel Hermes _ _já disse, em 
síntese, o que foi a vida meritória e ilustre deste grande 
brasileiro desaparecido ontem. Não há necessidade de 
insistir em sua biografia, até porque ela é muito extensa, 
quantitativa e qualitativamente. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente e Srs. Senatiores, uma 
biografia do nosso colega recém-desaparecido, e são 97 
páginas datilografadas, onde se conta, em rápidas pince
ladas, o que foi a vida de um homem que falece nas vés
peras de seu aniversário, nas Vésperas de completar seus 
69 anoS. 

Desejo, em nome do PMDB, lamentar a sua morte
como eu disse- e reverenciar a sua memória, porque, 
na verdade, Tarso Outra foi acima de tudo .Um homem 
público e um político exemplar, aqui no Brasil. Durante 
32 anos c_gnsecutivos ele exerceu mandato. E mesmo que 
o último fosse um mandato por via indíreta, isto em 
nada empana a trajetôria brílhante de sua vida, porque 
ele foi sempre um campeão de vitôrias em pleitos direlos. 
Foi Deputado Estadual uma vez, quatro vezes Deputado 

Maio de 1983 

Federal, uma vez Senador eleito diretamcnte, e agora 
completava o seu segundo período como Senador. Foi 
também eminentemente político, porque fundou o Parti
do RepublicanO Liberal, fundou o Partido SoCíãl Demo
crático, fundou a ARENA e, recentemente, fundou_ o 
Partido Democrático Social. 

Além dessa sua atividade como político e ·como- ho
mem -de Partido, deu colaboração expressiva no setor da 
administração pública. Para não citar muita coisa, basta 
falar na sua atuação como Ministro da Educação, [tum 
dos períodos mais críticos e agitados da Vida pública bra
sileíra, com os universitários nas ruas clamando e fazen
do sentir as suas reivindicações. Certo ou errado, com 
críticas ou com elogios, a Tarso Outra coube a missão de 
implantar a reforma universitária no Brasil. Talvez seja 
cedo para se julgar o êxito ou fracasso dessa sua reforma 
universitária, até_ porque ela se acomoda e evolui com o 
correr dos tempos. Talvez a idéia básica dessa reforma. 
não tenha ainda sido implantada em nossa terra, mas fi
cou a semente implantada por ele. 

Em função dessa sua atuação- no Ministério da Edu
cação, ele recebeu 25 títulos- de_douto_r honoris causa; re_: 
cebeu mais 42 comendas de Universidades e Faculdades 
e foi 85 vezes paraninfo de turmas de concluintes do <;.nsi~ 
no brasileiro. Como se verifica, era um homem identifi
cado com a educação no Brasil, tanto antes de ser Mini~
tio Como- de-pois de ser Ministro. 

Seu cailto de cisne, aqui nesta Casa, foi um trabalho, 
também polémico, sobre o voto distrital. Ainda há p\1ii
co, os membros do Senado receberam um opúsculo que 
contém as suas idéias sobre o voto distrital, outro assun
to polémico. Mas eu creio que, por ser muito atual, o tra
balho de Tarso Dutra será uma contribuição para o estu
do e esclarecimento da instituição ou não instituição do 
voto distrital no Brasil. 

Por último, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero re
gistrar a_luta dramática, comovente, _emocionante de 
Tarso_Dutrã. cOntra a morte. Submeteu-se ele a três inter
venções cirúrgicas, cada qual mais delicada, e embora os 
prognósticos e as perspectivas fossem sempre muito 
sombrias e quase sem nenhuma esperança, a verdade é 
que ele nunca desertou do seu lugar de luta, e ainda há 
poucos dias o Senador José Fragelli relembrava que, ele, 
jâ alquebrado, cansado, martirizado pela doença, per
Corria os caminhos_e os corredores do Senado Federal. 

ta um homem desses e à sua memória que o PMDB 
se curva, resPeitoso e reverente, levando as condolências, 
não só à Bancada do PDS, como tambtl:m à sua família, 
e, de mum modo geral, ao Estado do Rio Grande do Sul. 
E nesta ocasião é de se fazer votos que o exemplo e a le
genda de político, de homem público honrado, inteligen
te e competente, sirva de estímulo às gerações aluais, 
porque essa é a legenda deixada- por Tarso Outra, um 
homem público honrado e competente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- COncedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

-0 SR. ITAMAR FRANCO (Pam encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.- Sr. Presidente e Srs. Se
nadores: 
~ Lidera_nça do meu Partido já ext~rnou o nosso pro

fundo pesar, mas eu gostaria, com a Hcença de V. Ex•, de 
trazer, de viva voz, minha saudade e minha homenagem 
ao Senador Tarso Dutra, com quem, nesta Casa, Sr. Pre
sidente, apesar de não ter essas lembranças já aqui ·referi
das, sobretudo pelo Senador Passos Pôrto, mas com 
quem muitas vezes debatlamos alguns aspectos políticos 
do nosso País, tendo _evidentemente as nossas divergên
cias mas, sobretudo, encontrando em Tarso Outra essa 
ftgura de homem público e caval_heiro. E quero recordar 
uma passagem muito importante de Tarso Outra; 
recordo-me que, uma vez, ocupei a tribuna do Senado 
para dizer das injustiças cometidas contra os homens de 
Minas Gerais, na época do Ato Institucional n9 5, e 
recordo-me, Sr. Presidente, que ao lembrar essas figuras 
de Minas Gerais, algumas cassadas, outras violentadas 
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no seu direito de cidadão - na época do regime mais 
forte no Brasil - lembrava eu o que aconteceu com o 
emínete professor Gerson Brito Mello Boson, ex-Reitor 
da Universidade Federal de Minas Gerais e que foi com· 
pulsoriamente aposentado pelo autocrático Al-5, em 
1969. Dizia eu então, Sr. Presidente, e faço questão de re
gistrar mais uma vez aqui, para mostrar a figura que era 
Tarso Outra, particularmente nesse caso: 

"E qual foi a justificativa para sua punição, sob 
todos os pontos de vista execrável? -Pergunta
va eu ao Senado da Repúblíca -

Simplesmente "a de pretender exercer o cargo 
com um nínimo de dignidade", como ele mesmo 
diz, ou seja, evitar que professores daquela Univer
sidade - homens dignos, honestos e inoCentes de 
quaisquer acusações- fossem punidoS pelo AI~5. 

Mas se a injustiça, tão palpável e ostensiva nesta 
ação, caracterizou e,._ mais do que ísso, estigmatizou 
a sua exoneração sumária, o métod~ com~ ela foj 
procedida atingiu as raias do absurdo. 

Se não vejamos: o ato que cassou o cargo dO 
prof. Boson, baseado no Al-5, não foi referendado 
pelo então Ministro da Educação e CultUra, Sr. Tar~ 
so Outra. Quem o afirma, Srs. Senadores, é o pró~ 
prio ex-Ministro, hoje Senador .Tar:)o Outra, em 
carta ao prof. Gerson Boson, já inclusive publicada 
pela imprensa. 

Proposto, pelo então MinistrO Tarso Outra, o ar
quivamento de investigações pro-cedidas pof Comis
são Especial, conclusivas do afastamento compul
sório do titulado, que era professor e Reitor da Uni
versidade federal de Minas Gerais: 

"A junta militar (Ministros do Exêrcito, da Ma
rinha e da Aeronáutica) não aceitou- a iniciativa ml~ 
nisterial e com base no Al~5, aposentou o titulado 
em suas funções de professor, e conseqUentemente, 
cassou seu mandato reitoral. 

O Ministro recusou-se a assinar o ato, que foi 
publicado, iriobstante, com sua assinatura (datilo
grafuda} no Diário Oficial. 

E aí é que eu chamo a atenção da Casa, Sr. ~resi
dente: o ato foi publicado co-m a-sua-assinatura dati
lografada no Diário Oficial. 

O Ministro endereçou exposição de motivos à 
Junta Militar, solicitando a repUblicação do ato sem 
a sua assinatura. 

Não constq que, até a cessação das ftJnçôes da 
Junta e, mesmo depois, haja sido feita a retificação 
proposru." 

Creio eu, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, ao re
cordar essa atitude do nosso querido Senador Tarso Ou
tra, presto a ele, neste instante, uma simples homenagem 
como representante de Minas Gerais. Uma homenagem 
que, naquele momento, tocou a todos nós, pel'o::l atitude 
desassonbrada do Senador Tarso Outra, que, numa car~ 
ta, como me referi ao próprio Reitor Boson, demonstra~ 
va que ele havia lutado contra o seu afastamento com
pulsório, que ele não havia assinado esse Ato que man"' 
chou, como muitos outros, a vida republicana naquele 
período. 

Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, externo meu 
pesar e a certeza de que a alma de Tarso Outra descansa 
em paz. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Conceda_ a 
palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas, 

O SR. LENOIR VARGAS (Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Foi com uma mágoa muito grande que assinei, tam
,bém, o requerimento protocolar e regimental pura a sus
pensão da sessã-o ern homenagem a Tarso Outra. 

DIÁRIO DO CONORESSONACION,Al (Se~ãoll) 

Ele era um velhq amigo, um velho companheiro das -
legendas que, nos último;; vinte e tantos anos, temos se

gui99· 
Era, Tarso Outra, político de uma atuação perrnanerr

te e- sit:Jgular, !Jm homem que assistia continuada"mente 
aos seus companheiros no ~io G_rande do Sul, que visita
va, que viajava, Que andava, um homem que tinha subs~ 
tància eleitOral, pessoal, conquistada, alimentada e man
tida durante várias décadas _de a.tuação, quer como De
putado Estadual, como Deputado Federal, como Sena
dor,_corno Presidente de Partido, como Ministro de Es
tudo, como Presidente que foi da Interparlamentar e que 
aí, nessa oportunidade, estabeleceu ligações muito favo
ráveis para a representação parlamentar brasileira no 
concerto e na convivência com os parlamentares de ou-

--tros países. Era, enfim, um polítíco de vocação, um polí
tico de dedicação e um homem preparado para estas ta
refas públtcus tão absorventes e fascinantes para todos 
nós. 

O Rio Grande do Sul perde um grat:tde r~presentante, 
o Senado perde -Umá- fi-gura exponencial, o Brasil perde 
uma dedicação pública sedimentada em tantos e tantos 
a·nos de sacrifícios. Meu amigo e meu colega, há mais de 
vinte anos, a partif da Câmara dos Deputados, onde __ teve 
uma atuução febril e séria. E recordo aqui os nossos tem

-pos em que o Congresso Nacional interferia profunda-
mente na elaboração orçamentária, _onde Tarso Outra 
~a um dos relatores, da mais alta responsabilidade. na 
c.omposição e na feitura do Orçamento da República
e não só responsável, como compete!lte -era um_a I?~

_soa que tinha muita semelhança, nessas tarefas, com al
gun~ homens que marcaram a vida orçamentária do 

_País, como Leite Netto, como Paulo Sarasate que, na
_queles milhares de pleitos que se apresentavam ao Orça

- menta da República, dezenas, milhares de emendas, de 
aspirações, etc., ele conseguia estabelecer crité-rios e con
vivência com os parlamentares, e encontrar o tipo de 

_ concilíação Cilpaz de atender às aspirações mais sentidas 
do Parlamento e, ao mesmo tempo, atender ao interesse 
público, evitando o retalhamento excessivo da Lei Orça
mentária. 

Tarsõ Outra era um desses gigantes da Câinara dos 
Deputados, naquela época, e não foi menor no Senado 
Federal, nas muitas tarefas que teve, não s6 como Sena
dor direto mas, tan1bém, como Senador indireto. Com
preendeu o sentido desta missão que lhe era destinada e 
assegurou uma certa estabilidade capaz de permitir, na 
subseqilência do processo de abertura. a estabilidade in
dispensável a que se chegasse ao ftm colimado pela Re
volução a que ele pertencl!u. 

Assim, Sr. Presidente, é com mágoa profunda que vejo 
desaparece! o velho companheiro que, como disse o 
Líder do PMDB, lutou também sistemática, metó_dica e 
bruvamente contra a enfermidade que há tantos anos lhe 
vinha ãtrOpelando a saúde. 

&UeJe- não q-uero deixar de registrar, porque a sua 
contribulçUo foi valiosa - um especialista em Direito 
Eleitoral. Muitas das nossas leis eleitorais, dQ prôprio 
Código Eleitor_al e da Lei de Organização dos Partidos, 
essas leis liveram uma colaboração acentuada e uma par~ 
ticipaçào decisiva da parte do Senador Tarso Dutra:. Era, 
portanto, um homem viilculado vis;;-eralmente à vida 
pdbiica e â vida polítíca do Pais. 

Por estas razões, o seu desaparecimento deixa uma la
cuna muíto grande, porque a sua experiência, a sua capa
cidade, a sua cultura influfram muito, nos últimos trinta 
attõs-no País, sobretudo na legislação que as câmaras le
gislativas deram à Nação. 

Animado de encontrar uma- saída para a situação da 
eleição propordonaJ que tanto .traumatiza a convivênCia 
_pá'rtiaária, pieparou um trabalho excelente sobre o voto 

~-distrital. !:: renu que S. Ex• não esteja aqui quando esse 
assunto venha a ser novamente discutido por oc.asiào do 
_disciplinaiTt~nto do atual dispositivo constitucionaL 
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Por e.sta e tantas outras razões,jâ aqui alinhavadas, ao 
t~abor da emoção e da saudade, Sr. Presidente, é que de 
minha representação de Santa -Catarina, representação 
vizinha a sua terra do Rio Gr-ant;fe do Sul, de minha re
presentação das margens direitas do R.io Uruguai, vizi
nha da sua representação da sua Palmeira das Missões, 
da margem esquerda do Rio Uruguai, deixo a homena
gem possível, nesta hora em que perdemos todos um 
grande brasileiro, um grande homem público, 

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

O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELV(DIO NUNES (Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Se
nadores: 

Já falaram os partidos e já falaram tambêm vários dos 
Senadores presentes a esta sessão. Desejo seguir o exem
plo dos partidos e dos Senadores nas_ homenagens que 
todos_prestamos, reverentes e repassadas de saudades, ao 
eminente Senador Tarso Dufra. 

Várias das suas virtudes já foram exaltadas na tarde de 
hoje. rieste. Pfenário, e Por certo, nas homenagens que a 
Casa irá prestar de maneira especial ao Senador hoje de
saparecido, todos os aspectos positivos da sua per$onali~ 
dade polimorfa serão exaltados.. 

A minha homenagem, Sr. Presidente~ Srs. Senadores 
tem um caráter particular é tanto como pessoa humana, 
quanto comó representante do Piauí nesta Casa do Con
gresso Nacional, guardo uma díviçla àquele ilustre gaú
cho, cujo falecimento, ocorrido ontem, todos pri:lntea
mos. 

Recordo-me, Sr. Presidente, que, sobretudo na década 
de 1960, surgiu no meu Estado um movimento reivindi
catório, com vistas à criação da Univercidade Federal 
daquele Estado, Três Estados, àquela época, não tinham 
univercidade - -o Pia ui, Mato Grosso e o Acre. 
Avolumou-se na administração do então Governador 
Petrónio Portclla um movimento no sentido da mobili
zação popular, a fim de que aquela idéia, tenha inicial
mente. se trãnsfo-rmasse numa idéia-força e o Piauí ai~ 
cançasse, a exemplo de quase todos as unidades da Fede
ração, também a s~a_ universidade. 

A partir de 1967, dirigindo os destinos do Piauí, inicia
mos um trabalho, tendo em vista os pré-requisitos da le
gislação então vigorante, como o propósito de implantar 
no &tado o número mínimo de escolas superiores, a fim 
de que pudessemos, valida01ente, reclamar do Governo 
Federal a criação da nossa universidade. Petrônio Por
tella havia firmado o requerimento inicial que recebeu, 

_no Ministério da Educaç~o e Cultura, o número 1925, e 
depois de atender !-~OS pré-requisitos a que há pouco flz 
referência: bati às portas do __ Mirtistério da Educação e 
Cultura, e lá encontrei a serenidade, o patriotismo, adis
posiçao e a boa vontade do MiniStro Tarso Outra. 

Em conseqilência, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi 
no governo COSUt e-SilV-a, Ministro da Educação o Sena
dor Tarso Outra, que se criou e que implantou no meu 
Estado a Fundw.;.ão Universidade Federal do Piauí. 

Quero, Sr. Presidente eSrs. Senadores. pessoalmente e 
como representante do Piil.ui, prestar as mais sentidas 
homenagens de pesar ao Governo do Rio Grande do 
Sul, ao Partido e aos famillares do Senador Tarso Outra, 
na tarde de boje,, 

O Piauí muito deve ao pranteado extinto. Daí porque, 
neste instante, deposito em favor da sua memória, ao 
lado das lágrimu."s de saudade, a palavra de reconheci~ 
menta e de agrõ:~decimento àquele que trabalhou, àquele 
que ajudpu <l cons.truir a grandeza não apenas dos Esta~ 
dos Jedcrado.s mas da própria Nação brasileira. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDF.NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto, para encaminhar 
a votação. 
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O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE.-ENTREGUE À REf/JSÀO DO OR!!.
DOR, SERÃPUBLICÀDO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VlRGILIO TÁVORA (Para encaminhar a v_o
taçào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Volvo os olhos ao passado, àquele antigo casarão que 
abrigou a Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, o 
Palácio Tiradentes, 1950, quando então, pela vez primei
ra, Tarso Outra e nós iniciávamos como Deputados uma 
carreira que, 3empre-c-orrendo paralelo, grande parte em 
partidos opostos, teve um traço comum que era uma 
amizade estreita que se_ formou entre o gaúcho das terras 
fria:s e dãi; grandes amplidões e o cearense da caatinga 
ressecada pela seca. -

Recordamo~nos daquele homem calmo, sereno, que 
atrav~ssou uma situação muito difícil, já que o seu parti
do __ apoiava o então vitorioso candidato à Presidente da 
República e depois tornado o Primeiro Magistrado da 
N-ação, Getúlio Dornelles Vargas, cujo centenário há 
pouco festejamos, e sua seção local a ele se opunha-de 
uma maneira feroz, de uma maneira absolutamente ina
balável. 

Recordamo-nos _daquela figura calma, pacata, corajo
sa, que enfrentou a imcompreensão gaúcha dos primei-
ros momentos da morte do grande Presidente. Vfmo-lo 
depois disSentir dessa própria agremiação local a _que 
pertencia, e ficar fíel a Sua di.r~ção nacional, quando das 
candidaturas lançadas à.lide presidencial, em 19_55. Sere
no, enérgico, tinha o respeito, inclusive, daqueles seus 
partidários que, embora "inconformados com aquela 
noção exata que ele tii"iba de lealdade às decisões do &eu 
órgão nacional, leyavam o fulcro de rebeldia para a sua 
própria terra. 

Recordãmo-nos, depois, do tempo em que, por per
tencer justamente àquela agremiação; tão mal compreen
dido foi durante cinc_o anos, vimos, já uma-vez integ:rado 
dentro da seção local, lutar - e como lutou- ao lado 
de Daniel Krieger, de Peracchi Barcellos, pela redemo
cratização completa do País, que, a nosso ver, iria se rea· 
lizar e falhou no ano de 1961. 

Vimo-lo nos momentos difíceis de 1961 a 1963, quan~ 
do justamente assumiu a Pr~idência- çla República o che
fe maiOr do partido que, no Rio Grande do Sul a ele se 
opunha. Sempre com a mesma posição erecta, sempre 
acompanhando as decisões maiores do antigo PDS. So· 
frendo, mas sofrendo calado, e dando aquela contri
buição àqueles mais novos, àqueles que chegavam, do 
exemplo do que era ser um militante partidário~ 

Vimo-lo depois, de 1964, quando, já nO Governo Cos
ta e Silva, deu sua maior contribuição a nossa Reyo
lução, chefiando uma pasta à época dificüima. 

Vímo-lo depois, airida maior, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, quando, no México, em desempenho de missão 
parlamentar, de repente é surpreendido, ao fazer um exa
me médico, pensando em -hipertensão, com a consta
tação da doen_Ç&. que ontem acab_ou de vitimâ-lo. Vimo
lo ainda maior, com toda a grandeza que um Ser humano 
pode apresentar, quando a adversidade lhe bate às por
tas e como lhe bateu inopinadamente e em país estranho. 

Mas, neSte momento, não é sem muita et'noÇãó-que,
amigo de mais de 30 anos de T~rso Outra, queremos di
zer à casa que o volver dos anos, o volver dos tempos 
nos faz ir desprendendo, pouco a pouco, daquelas figu
ras que para nós balizavam_ todas essas institUições. 

Neste registro de saudade que fazemos, Sr. Presidente 
e Srs. Senadores, queremos que fique consignado:à_idéia 
a homenagem que aqueles amigos de tanto e tanto tempo 
fazem de Tarso Outra- era um homem na expressão da 

DIÁRU)_DO~ONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

verdade, um daqueles personagens que Carlyle tão bem 
soub_e descrever na sua obra magistral._ 

- .Era o -que tinha a di~r. sr: Presidente. (Mu!'lo bi!mf) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador _MáriO Maia. 

O SR. MÁRIO MAIA (Para encaminhar a votação. 
--Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res: _ 
O Acre diz também presente às homenagens que nesta 

tãrde o S~J_Hl.do da República presta à figura singular e 
inesquecível de nosso companheiro Tarso Outra. 

Fomos colegas de Tarso Outra na Câmara· Federal, 
qu'ando, pelo Rio Grande do Sul, ele representava o seu 
povo e nós, do Norte, representávamos o pequenino e 
ocidental Estado do Acre. 

Hoje, pela manhã, tivemos a tristeza de tomar conhe
-cimento da infausta notícia do passamento1 desta para 
óotra vida, de nosso velho e saudoso companheiro. 

O Acre_, que historicãmente eStâ ligado ao Rio Grande 
do Sul pelo traço de união da figura do_ caudilho e revo
lucionário Plácido de Castro, não podeiiil deixar silen
ciada a sua voz nest_e instante em que os senadores com
panheiros de Tarso Outra lhe prestam homenagem, à 
notícia de sua morte. 

PortantO, Sr. Presidente, em meu nome pessoal e em 
nome dos políticos do Estado do Aci:e ne;sta Casa, inde
pendenteffiente de partido, e em nome do Governo do 
meu Estado e, de res.to,_de tod..o o povo do Acre, apresen
to as nossas homenagens ao companheiro desaparecido, 
extensivas à Família enlutada e ao Rio Graride do Sul. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)--, Concedo a 
palavra ao ncThre Senad_or Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (Para encaminhar a vo
otação. Sem-revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Se~ 
nadares: 

Traduzindo os meus sentimentos pessoais e, creio, o 
do povo do meu Rio Grande do Norte, trago neste ins
tante, quando esta Casa reverencia a memória do ilustre 
Senado_r Tarso Dutra, as minhas palavras de condolên
cias não só ao povo do Rio Grande do Sul como a todos 
os b_rasileiros_, porque Tarso Dut'ra, além de gaúcho, era, 
acima de tudO, um bràsileiro amante das soluções dos 
pr<_)blemas da nossa Pá~ria. 

COnheci Tarso Outra em 1981, quando cheguei a esta 
Casa. Pouco tempo, mas o suficiente para identificar o 
cará.ter firme, o desejo de servir ao Brasil que sempre 
norteou Tarso Outra. -

Eranl -eStas, Sr: Presidente, ri1inhas palavras de home
nagem a Tarso Outra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conçedo a 
palavra ao nobre Senador José Fragelli. 

O SR~ JOSl!: FRAGELLI (Para encaminhar a vo
tação~ Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs. 
senadores: 

Nada posso acrescentar a respeito da personalidade 
ilustre de Tarso Outra, cuja convivência nesta Casa e 
neste Plenário acabamos de perder. No entanto, como 
representante do Estado dO Mato Grosso do Sul, não 
podta deixar de trazer a nossa sentida solidariedade à 
família de Tarso Outra, ao Rio Grande do Sul e- posso 
acrescentar -ao Brasil e a esta Casa. Também fui cole
ga de Tarso Outra nos anos de 1955 a._ 1958, na Câmara 
dos Deputados. Todas as qualidades pessoais aqui res
saltadas - a sua dediçação ao trabalho, o seu amor aos 
interesses do Rio Grande do Sul e do Brasil- tive opor~ 
tunidade de as constatar várias vezes, como, por exem
plo, quanôo se institUía a Superintendência do Desenvol
vimento da Fronteira Sudoeste. Recordo-me bem, era 
membro da Comis!lão de Finanças da Câmara dos De-
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putudos, Tarso Outra comparecia assiduamente àquela 
comissão, pata acompanhar seus trabalhos na estrutu
raçãO--dessa -supCrinteildéi1cia. Alêm de tudo, TarSõ Ou
tra era aquela figura cordial, humana, extremamente 
simpática a cada um de nós e a todos nós. 

Hoje realmente é um dia de luto para esta Casa, para o 
País, para 6 Rio Grande do Sul e para cada .um d~ nós. 

Aqui ficam, Sr. Presidente, as minhas condolências e 
as condolências do povo sul-mato-grossense pelo faleci
mento deste grande homem público que foi Tarso Outra. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação 
o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrhanecer 
sentados. (Pausa.} 

Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Srs. Senado
res: 

Colhido pelo destino comum de todos os mortais, dei
.x.a o nosso convivia o Senador _Tarso Dut~a •. um (los 
mais ilustres membros do Senado Fed~;ral e do Cçmgres
s.o bra.!'!ilei:r_o, lídimo representante de uma valorosa ge
ração de homens públicos. 

~o-s-oradores que usaram da palavra nesta sessão tes· 
saltaram com propriedade e justiça as qualídades mo
rais, cívicas e humanas deste grande brasileiro, deste llus
trc gaúcho, deste emérito político e edu_cador que foi 
Tarso Outra. 

Uma enfermidade atroz, para a qual a Ciência ainda 
não encontrou o tão procurado remédio, o vitimou 
numa: idade em que ainda poderia dar ao seu País, ao 
nosso querido País, muitos frutos de sua prodigiosa inte-
ligência e dedicação abnegada à cau~a pública. 

A Mesa Diretora, imbuída do mesmo sentimento de 
consternação que nos une neste momento, associa-se às 
manifestações de pesar aqui formuladas pelo desapareci
mento do grande Senador Tarso Dutra, cuja morte o 
Brasil todo lamenta, pela perda irreparável que decorre 
de sua ausência na vida pública brasileira. 

A Mesa fará cumprir a deliberação da Casa. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa) -A Presidên
cia comunica ao Plenário que designou uma comissão 
composta dos Senadores NilO Coelho, Jorge Kalume e 
Pedro Simon para, representando o Senado, comparecer 
aos funerais do saudoso Senador Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-:- Nada mais 
havendo que-tratar, vou encerrar os trabalhos, desiSn'an
do para a s~são ordinária da próxima segunda-feira, dia 
9, u s~guinte 

ORDEM DO DIA 

DiscUssão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~>287, de 
1983), do Projeto de Resolução n'~' 118, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 37.122.399,51 (trinta e sete mi
lhões cento e vinte e dois mil, trezentos e noventa e nove 
cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o montaf!te de sua 
dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer no;~ 285, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 140, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Cam
po, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 886.200.000;00 
(oitocentos e oitenta e seis milhões e duzentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada, 
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Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seli Parecer n' 286, de 
1983), do Projeto de Resoluçã.o n~' 143, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São 
Paulo, a elevar enÍ Cr$ 47.686,000,00 (quarenta e sete mi-_ 
lhões, seiscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n'i' 284, de 
1983), do Projeto de Resolução n"156, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 528.418.166,50 (quinhentos e vin
te e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e_ ses
senta e seis cruzeiros e cinqilenta centavos) o montante 
de sua divida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
_da pela Comissão de Redação em seu Pa~ecer_n"' 283, de 
1983), do Prójeto-de Resolução n~' 157, de 1981, que au
toriza o Governo do Estado de A lagoas a elevar em CrS 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seis
centos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n~' 282, d~ 
1983), do Projeto de Resolução n9 169, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruz_es, Esta
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta 
e quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros), o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n., 288, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 141, de 1982, que au
toriza o Governo do Estado de Alago as a elevar em CrS 
282.536_930,00 (duzentos e oitenta e dois milhões, qui
nhentos e trinta e seis mil, novecentos e trinta cruZeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci~ 
da pela comissão de Redação em seu Parecer n"' 289, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 153, de 1982, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, Estado 
de São Paulo, a elevar em CrS 36.175.728,00 (trinta e seis 
milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e 
oito cruzeiros) O montante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n"' 306, de 
1983), do Projeto de Resolução nl' 94, de 1981, que auto
riza a Prefeitura· Municipal de Iguatama, Estado de Mi
nas Gerais, a elevar em Cr$ 105.85.5.750,00 (cento e cínco 
milhões, oitocentos e cinqUenta e cinco mil, setecentos e 
cinqilenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

IO 

DíScussão, em turno único, da-R"edaÇão Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 307, de 
1983), do Projeto de Resolução n'í' 109, de 1981, que au-
ftoriza a ComPanhia de Habitação do Actte- COHAB
Acre, a contratar operação de crêdito no valor de Cr$ 
1.070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oitocentos 
e vinte e cinco· mil cruzeiros). 

D!ÃRJQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

II 

_Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer nl' 310, de 
1983 ), do Projeto de Resolução n~' 128, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Estado de 

_1\lfifl~-~- Gerais, a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta. e 
nove milhõe~. Seiscentos e setenta e três mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

I2 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (of~reci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer nl' 311, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 131, de 1981, que au
toriz;a a Prefeitura Municipal de Joaíma, Estado de Mi
nas Gerais,_a elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove mi
lhões, cento e trin~li e dois mil e quatrocentos cruzeiros) 

-(l montante de sua dívida consolidada. 

IJ 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 312, de 
!983), do Projeto de Resolução n~' 132, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de _Muriaé, Estado de Mi
-ri-as Gerais, a ~levar em Cr$ 317.567.250,00 (trezentOs e 
dezessete rlliihões, quinhentos e sessenta e sete mil, dlt:' 
zentos e cinqüenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

I4 

Discussão, em turnu único, da Redação Final (ofereci· 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~ 313, de 
1983), do Projeto de Resolução n"' 136, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de 
Minas Gerais, a eÍC:var em C_rS_69,673.800,00 (sessenta e 
nove milhões, seiscentõs e setenta e três mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

IS 

Discussão, em turno ónico, da Redação Final {ofereciM 
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 314, de 
1983), do Projeto de Resolução n~' 138, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em CrS 23.224.600,00 (vinte e 
três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros) o mOntante de sua dívida consolidada. 

I6 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (ofereciM 
da pela Cçl!nissão de Redação em seu Parecer nQ 308, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 144, de 1981, que au
lorizã a. Prefeitura Municipal de Betim, Esta -:lo de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e 
quarenta e seis milhõe-s, oitocentos e quarenta e seis mil 

·cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

I7 

Discussão, em tum o único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 }09, de 
f983), do Projeto de Resolução n~ 146, de 1981, que au
tpriza a Prefeitura MUnicipal de Raul Soares, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 211.711.500,00 (duzentos 
e onze milhões, setecentos e onze mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

I8 

- Discussão, em turno único, da" RedaçàÕ Finaf(ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer nl' 315, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 74, de 1982, que auto
riza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Crl58~.700.000,00 (quinhenM 
tos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sábado 7 1531 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Está encer~ 
rada a sessão. 

(Levanta-se a .sessão às 15 horas e 40 minutos.) 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR 
OU SUBSTITUIR A LEI N• 6.620, DE I978, QUE AL
TEROU O DECRETO-LEI N• 898, DE I%9. 

2• Reunião realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três~ às dezoito horas e trinta minutos, na 
sala de reuniões da Comissão de Relações Exteriores, 
presentes os Senhores Senadores Murilo Badaró (Re;laM 
tor), Aderbal Jurema, José Lins, Pedro Simon, Gastão 
Müller e Nelson Carneiro (Presidente), reúne-se a Co
missão Especial criada para revogar ou substituir a Lei 
n~' 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei n9 898, de 
1969. 

Deixam de comparecer pbr motivo justificado, os Se
nhores Senadores Moacyr Dalla, Jutahy Magalhães eJoM 
sé Ignácio. 

Havertdó número regimental, o Senhor Presiderite, Se
nador Nelson Carneiro, declara abertos os trabalhos e 
concede a palavra ao Senhor Senador Murilo Badaró 

• (Relator), que-faz uma observação quanto ao não comM 
parecimento nesta Comissão, dos Senhores Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Jus
tiça Militar e os Procuradores da República e da Justiça 
Militar, os quais justificaram, entretanto, não poderem 
comparecer nesta Comissão. 

A seguir o Senh-or Senador Nelson Carneiro (Presi
dente) concede a palavra ao Professor Cêlio Lobão, para 
que faça uma exposição preliminar, e a seguir, responder 
às solicitações que lõi-ein formuladas pelos ilustres inteM 
grantes desta ComisSão. 

Após a fase inicial, o expositor foi interpelado pelos 
Srs. Senadores Pedro Simon, Nelson Carneiro e Murilo 
Badaró. 

finalizando o Senhor Presidente Senador N.~lson Car
neifo agradece ao Professor Célio Lobão, os esclareci
mentos prestados a Comissão, e, em seguida solicita que 
as notas taquigráficas, tão logo traduzidas e revisadas, 
sejam publicadas em anexo- à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reuníão e, 
para constar eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, se-
rá assinad3:_ pelo Senhor Presidente e irá à publicação. 

ANEXO À ATA DA 2• REVNIÀO. DA COMIS
SÃO ESPEciAL CRIADA PARA REVOGAR OU 
SUBSTITUIR A LEI N• 6.620, DE 1978, QUE AL· 
TER OU O DECRETO-LEI N• 898, DE 1969, DES· 
TI NADA A OUVIR O DEPOIMENTO DO PRO
FESSOR CEL/0 LOBÃO- QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA A UTOR/ZA ÇÃ O DO SENHOR 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR NELSON CAR
NEIRO 

RELATOR: SENADOR MURILO BADARÓ 
(INTEGRA DO APANHAMENTO TAQU/

GRÁF/CO DA REUNIÃO). 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Declaro 
abertos os trabalhos da Comissão. 

O SR. MURILO BADARÚ -Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Concedo 
a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ- Sr. Presidente, apenas 
para fazer Co-!JStar uma observação que me parece perti-
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nente. v. Ex•, de acordo com o relator, e como nosso 
orientador nesta Comissão._ elaborou um roteiro que, 
inicialmente, teve como escopo convocar 1\.tinistrõS dõ 
Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal de 
Justiça Militar e os Procuradores da República e da Jus
tiça Militar. Os nossos convidados entre tantos por moti
vos absolu'tamente corretos, não pudéram atender a nos
sa convocação, o ·nosso convite. 

Mas, algumas pessoas, ou alguns órgãos de imprensa, 
desavisados e desinformados, tentaram verificar nisto 
um esvaziamento da Comissão, quando, em verdade-- e 
aí está hoje um eminentej11rista para prestar o seu depoi
mento- ela está absolutamente consciente do seu dever 
de realizar um estudo aprofundado dessa matéria, sem 
embargo de ausências que são justificadas e justificáveis, 
mas, nem por isso, os outros que aqui Comparecerão dei
xarão- de contribuir com a sJ,J.a cultura, Coril. ·a sua inteli
gência e com a _sll.a experiência para o esclarecimento 
dessa questão tão importante. 

Era só essa observação que eu queria fazer para que fi. 
que constando dos nossos anais. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Pois não. 
Acredito que este é o pensamento de toda a_ Comissã_o e 
de quantos se interessam pelo_ desenvolvimento de seus 
trabalhos. 

Inicialmente, vou dar a palavra ao Prof. Célia ~ob_ão, 
para que S. Ext>, se o desejar, faça uma exposição preli
minar, para depois, então, responder às solicitações que 
forem formuladas pelos ilustres integrantes desta Comis
são, que hoje estâ completa, porque somos somente, cjn
co os membros da Comissão. 

O SR. Cb.LIO LOBÃO- :t um prazer estar presente 
a esta Comissão, jâ ·que~ desde que assumimos a posição 
de Juiz Auditor da Justiça Militar, tivemos sempre uma 
preocupação maior de conhecer esta matéria. E, através 
do tempo, fomos estudando essa espécie de crime, e até 
que, como resultado, nós temos hoje este livro~ que é o 
primeiro livro qile se escreve, nOs últimos cinqUenta 
anos, sobre a segurança do Estado, sob enfoque rigoro
samente jurídico. Porque eu, para elaborar este livro, 
não en_çontrei nada, absolutamente nada, nos últimos 
cinqUenta anos, que pudesse se_ryjr de apoio, porque 
ninguém escreveu sobre a matéria sob enfoque jurídi~o. 
Político tem vãrios. Tem dois ali, na mão do nosso ilus
tre Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nels.on Carneiro)- Vou pas
sar ao relator, oportunamente. 

O SR. CÍ::LJO LOBÃO - Eu, inclusive, _de!xarei, 
quando sair, este livro à disposição da Comi~ão. Ele _in
clusive está a venda- eu não estou fazendo comercml, 
mas, no fundo, no fundo eu tenho pena do meu editor, 
que é um livro de divulgação restrita. 

O SR. ADgRBAL JUREMA- (Fora do microfone) 
- Hã alguns artigos do Jurista Mário Pessoa da ~acui
dade de Direito que escreveu uma série de a_rt~gos, falan
do da segurança ... 

O SR. CELIO LOBÃ-O- Mas ,o que eu quero di~er ~ 
que o Mãrio Pessoa, cujo trabalho eu reconheço, a~orda 
o aspecto político, e eu abordo o jurfdico, é _isto gae·eu 
quero dizer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte:: nos 
últimos cinqUenta anos não se escreveu nada, absoluta
mente nada sobre a matéria sob o enfoque jurídico. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrieiro)- Eu-queria 
esclarecer ao nobre Senador Aderbal Jurema que, exala
mente, passarei às mãos do relator dois livros de autoria 
do Prof. Mário Pessoa, "O Direito da Segurança Nacio
nal" e "Da Aplicação d_a Lei de Segurança Nacional". 
De modo que, oportunamente, S. Ex~ irá aurir aí elemen
tos para o seu relatório. 

O SR. PEDRO SIMON- Se não feri&S~ mUITó ao Se
nado, seria interessante que os outros membros da Co
,missão _tambêm. pudessem ter chance de ter os livros. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Bom, eu 
-poderei deíx.ar na Secretaria, com a Secretária, durante 
esse período de colheita de depoimentos, para que o Se
nador que se interessasse, tivesse a chance de lê-los. 

O SR. C:t:LIO LOBÃO - Na Biblioteca do Senado 
deve ter. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Bom, mas 
eu deixaria na mão da Secretâría, porque assim, quem 
desejar, desde que não fiqu_e com ele o tempo todo, não 
é? Possa colaborar para o resto do trabalho. 

O SR. ~EDRO SIMON:- Exatamente is~o. O _Sena
dor Murilo leva para c~sa e não se vê mais. {Risos) 

O ·SR. PRESIDENTE- (Nelsoi:t CarneirO) - Com a 
paiavra o -PrOf. Célia Lob_~o. -

O SR. CÊLIO lOBÃO - Bem, no ofício que me (oi 
dirigido pelo nosso ilustre Presidente da Comissão cons
tam referências sobre a supressão da Lei de Segurança 
Nacional. Evidentemente é um assunto que não merece 
rilUità consideração, porque é necessário, é "índiSpensável 
a existên-cia de uma lei de segurança nacional. Para não 
nos alo·ngarmos muito, basta nos lembrarmos um pouco 
do que ocorreu em São Paulo para saber da necessidade 
de uma lei de segurança do Estado, baseada esta afirma
tiva no que foi declarado até pelo ilustre Governador de 
Minas Gerais. 

O problema da Segurança Nacional, acima de tudo, é 
o- descuido que tem ocorrido neste País _no que se refere 
ao estudo dessa matêria. Nós temos c' o mo Unico jurista 
que a ele se dedicou o eminente Prof. Heleno Fragoso, 
em poucos trabalhos, mas limitada à sua atividade de ad
vogado. Mas, trabalho mesmo, jurtdico, nunca se reali
zou, e, ocupando o cargo de Juiz Auditor, eu me vi dian
te desta situação. Daí eu me dediquei eXclusivamente a 
este_estudo, ·para saber o que eu estava aplicando, como 
deveria aplicar. E eu só fui obter dados na legislação es
trangeira, isto é, na legislação francesa e na legislação 
italiana, que é a fonte primeira da nossa lei de seglJrança 
do Estado, Porque volto a repetir, e minha afirmativa é 
vâlida, não se dispõe no Brasil, este é o único livro deste 
delito sob o enfoque rigorosamente jurídico. Poltticos 
existem vários, e eu confesso que tenho lido, mas pouco, 
j~ que não ê do meu ramo. 

E daí se encontra a perplexidade, como um determina
do Procurador da Justiça Militar, que me disse que este 
era um àssunto novo, surgido ago_ra. Eu diss_e nã01 isto é 
tão anti8,o quanto a história jurídica, mesmo porque os 
crimes contra a segurança do Estado nós encontramos 
em Roma. Teria sido, talvez, Rômulo o primeiro a expe
dir uma lei relativa à "segurança da Cidade-Estado. Ou
tros aqtorc:;s afirmam que teria sido Numa Pompílio. A 
verdade é que surgiram dois delitos denominados prodi
jio e perduelio que, dizem alguns autores, como é o caso 
de Munsen, um grande romanista alemão, que os dois 
conviveram o perduelio com o crime majesta,de. O crime 
majestade será contra a majestade dos juízes plebeus. No 
entanto, outros autores como Garrot,Von List, Papada
paus, Pietre Papadapous, um grego que pontificou na 
Universidade da Sorbonne, ele explica que o crime ma
jestade substituiu o perduello. E é interessante que se faça 
uma menção ao crime majestade, vou ler um trecho do 
meu livro que se refr;re, pequeno. No crime majestade, 
que su_bstituiu o perduelio na segunda etapa da Repúbli
ca Romana, e conseguiu sobreviver ao final da Repúbli
ca e se projetou no Império Romano, dizem, então, os 
autores que a noção era uma noção vaga de hostilidade 
perigosa. A indeterminação do que· consistia a dimi
nuição da majestade do povo e, posteriormente, do sobe
rano, além de outras idéias indefinidas serviam de funda
mento para a repressão de divergências políticas das 
mais variadas naturezas. Acrescenta Papadapous que 
sob o Império esses abusos atin8,iram o cúniulÕ~ e a acu
sação de crime de lesa-majestade e serviu de complemen
to ã \)utras acusações. A intenção hostil ei--a Suficiente 
para jii.stificàr a repressão. Segundo Von_List, o abuso 
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que imperadores tirânicos fizeram desta dúctil figura cri
minosa obteve sanção legal na célebre Lex Qui, quis que 
Ar_câdio ~ Honório decretaram no ano 397 A.C. E im
portante essa Lex Qui, quis porque ela foi o primeiro di
ploma que incorporou o crime majestade. E ela depois 
veio ter influência no mundo medieval e no mundo mo.
derno_. Porque hoje em dia nós temos nada mais nada 
menos que o crime majestade em roupagem nova. Mas 
não tão nova. O que eu acabei de ler se ajusta a quase to~ 
das as legislações de segurança do Estado deste País 
atual. 

Como diz (iarrot, .. o crime contra a segurança do Es
.tado é uma das piores aberrações do espírito humano", 
quando ele se refere ao asssunto. Tanto que Carrara se 
recus.ou a comentar o assunto desse delito nas suas famo
sas obras. Nós vamos encontrar apenas uma pequena 
frase sobre crimes contra a segurança do Estado em sua 
obra. 

Pois bem, quando houve a queda do lmpêrio Roma
no, as tribos germânicas que lá chegaram trouxeram 
consigo uma nova concepção de segurança do Estado. 
Essa concepção era baseada na fidelidade ao grupo. fide
lidade ao dirigente do grupo. Um pouco diferente do 
crime-majestade que, quando chegou ao Império Roma
no,· serviu para tutelar a pessoa do Imperador, porque 
ele já personificava o Estado. Essas Ordens Romanas pe
netraram na Europa e durante a Idade Média, predomi
nou essa concepção de segurança do grupo, que era pela 
fidelidade a esse grupo, que era a fidelidade ao chefe do 
grupo. Com a formação do poder real, quando os reis 
começarãm a formar seus pequenos reinos, surgiu a luta 
entre os reiS, os nobres e o clero. E essa luta, também, se 
Pass~u dentro de duas concepções de segurança: nos reis 
renascendo o conceito de crime-majestade, que- servia a 
eles próprios, porque tutelava a pessoa do monarca, en~ 
quanto nobres queriam utilizar a concepção romana da 
segurança que era aquela da fidelidade do grupo, a fideli~ 
dade a__o chefe. E os Srs. sabem, os reis levaram a melhor, 
dominando, não só o clero como também dominando os 
nobres. E o crime-majestade, então, teve sua amplitude 
maior, porque jâ aí se servia perfeitamente a concepção 
do direito divino do monarca; eles eram representantes 
dos deuses e só a Deus eles tinham que prestar c_ontas, e 
nada melhor do que o crime-majestade preservando essa 
figura divina que era o rei, que eram os imperadores. 

A Igreja não ficou imune, absolutamente a essa in~ 
fluência, e el~ também adotou o crime-majestade na s_u_a 
legislação. E o Bonifácio VIII, foi o mais enérgico, seve. 
_ro_~ cruel, dos Papas que adotou essa concepção do cri~ 
me contra o Estado, perseguindo a ferro e fogo os seus 
inimigos. Diz o Alexandre Herculano, na sua famosa 
obra da História da Inquisição em Portugal, que, triste 
ironia - eu não sei de cor, mas em síntese seria isso -
aquela mesma legislação que serviu para levar os cristãos 
às arenas para serem devorados pelas feras ou queima~ 
dos na sua fogueira, está servindo como instrumento de 
perseguição feroz e implacãvel, em Portugal - era onde 
ele estava se referindo- contra os judeus e aqueles que 
divergiam do católico. 

Em Portugal, o crime-majestade entrou com toda a 
sua pompa, nas Ordenações Afonsinas, e de lá passou 
para as Manoelinas, chegando finalmente às Filipinas, 
Em 1640 precisamente, quando se restabeleceu, sedes~ 
truiu o poderio, e Portuga·l se livrou da dominação espa
nhola, as cortes portuguesas muito alegres, fizeram apro
var o seguinte, como princípio inContestado de Diteitb 
Público, que: «o poder nos provêm originalmente da 
nação, à qual por isso compete decidir as questões sobre 
a sucessão, zelar pela execução da "lei, e até recusar-se 
obediência quando o rei pelo seu modo de governar, se 
torne indigno e tirano." E essas cortes te'Qtaram junto ao 
rei, que se alterasse as Ordenações Afonsinas para esta~ 
belecer uma legislação mais liberal. Acontece que ela es
tava impreganda do crime-majestade e não convinha aos 

- rei~ áe Portugal, alterar es_se sistema, tanto que continua
ram essas Ordenações, que nós as recebemos e nos go
vernar~m talvez mais de 50 anos, cerca de 50 anos, após 
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a nossa Independência, cujo exemplo, é a execução te~ 
nebrosa, grotesca do Tiracferites que jã-se comemora há 
algum tempo, para não falar também- de escritores per· 
n.ambucanos cujas mãos foram decepãdas pOrque -tt!riam 
ousado escrever contra a rainha - se não me engano a 
O. Marial. 

Pois bem, no século XIX houve a reaçào, grande tre
menda contra o poder despótico dos- reis, e essa reação 
também ocorreu no ramo, no caminho do crime contra a 
segurança do Estado. Foi quando em 1729 o holandês 
Krut, nllma obra em que publicou a esse_ respeito, ~l_e 

usou pela primeira vez a expressão do crime polftico. 
Essa denominação foi recebida por Filandieri, que de
senvolveu a teoria do delito político, que tinha corno fi
nalidade, um tratamento mais brando, um tratamento 
bem melhor para [lquelcs que praticavam o delito contra 
a estrutura do Estado Diziam eles, que essas pessoas as
sim agiam, não movjdas por interesse, não mov-idas por 
cupidez, por riquezas, e sim altruisticarríente no sentido 
do desenvolvimento, de uma das condiçõeS de vida dos 
seus semelhantes. 

Foi então que surgiu a teoria d_o delito político, mas ao 
lado do delito político jã outras legislações, como era o 
caso da legislação de D. José 11 da Áustria, se referia não 
precisamente a uma noção de segurança externa e inter
na, mas jâ tinha o embrião dessa segurança externa ou 
interna, que foi aceita e adotada pela Revolução France
sa e daí se expandiu no mundo essa concepção de crime 
contra a segurança externa, e c~íme co_n~ra a ~egurança 
interna, que foi actotada, inclusive; Pela nOssa Je8isla~ão 
brasileira. _o que é mais interessante, o-Direito Francês 
nos impôs aqui, a nós, a concepção de crimes contra a se_
gurança interna e externa, e o próprio Direito Francês 
foi que nos impôs também a mistura, a indefinição do 
que seja segurança interna ou externa, através da Orde
nança de 4 de junho de 1960, quando Charles Degaule 
pretendeu coibir aquele movimento que se projetava na 
França, contra a liberdade da Argélia. Então o que ele 
fez? Ele juntou a segurança interna com a externa, para 
dessa forma poder, de forma mais grave, punir aqueles 
que se rebelavam contra a separação, a divisão - sepa· 
ração da Argélia da França. Com o surgimento do delito 
politico várias doutrinas, várias-teorias se propuseram a 
definir o crime político; dentre essas doutrinas nós desta
camos a Doutrina Ohjetiva. A Doutrina Objetiva signifi
ca o quê? Que se pode definir, determinar, estabelecer o 
crime político em razão do bem jurfdico tutelado. Por 
exemplo, se a atuação do agente é contra, digamos a in
dependência do Estado, ê submeter a soberania do país a 
outro pafs, esse crime é contra a segurança do Estado, ê 
um crime político. A Doutrina Subjetlva nãÓ, a Doutri
na Subjetiva exige que no ato haja o propósito, o modo 
ou a finalidade política. Então, qualquer que-seja o deli
to praticado com a motivação ou finalidade política, ele 
passa a ser crime contra a segurança do Estado. 

E finalmente uma terceira teo.ria, a Teoria Mista, que 
teria surgid~ de uma exposição de Lombroso Uact, no 
Congresso de Antropologia Criminal, em 1~85. Mas ela 
foi desenvolvida por Florian. Essa Teoria Mista· exigia 
no ato, que, se atentasse contra o bem jurfdico lütelado 
que era a segurança do Estado, no própriO ãto, --e -que 
também ao lado disso esttvesse o propósito, a motivação 
ou a fmalidade politica. 

Alguns autores citam como exemplo da ação da TeO
ria Mista o art. 8Y do Código Penal Italiano, que eu peço 
licença para ler. 

Diz 0- seguinte: 

··Para os efeitos da lei penal, é delito polític9 
todo o delito que ofende o interesse político do Esw 
tado- fere a Teoria Objetiva, ou um direito-políti
co do cidadão. 

Agora a segunda parte; 

Considera-se ainda, delito poHtico, o delito co
mum determinado no todo em _parte, por motivos 
políticos." 
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Seria então a Teoria Subjetiva, com a devida vénia dos 
autores- inclusive a sua, que ê um dos que menciona a 
Teoria Mista, eu discordo, porque Ila verdade não há 
Teoria Mista no art. 8<:> do Código Italiano. O que exis
tiu, o que existe no Código Italiano ê a adoção, ê a soma 
da Teoria Obje~i_va e a Subjetiva; ele acrescentou as duas 
para quê? Para poder aumt:ntar a repressão contra aque
les que se opunham ao Mussolini, e não a udoção de uma 
Teoria Mista que é muito mais branda, porque na Teoria 
~ista t!!m que estar presente o bem jurídico tutelado, e 
tem que estar presente a motivação ou a finalidade; en
tão ela restringe, bem maior. Então não deixa nada de 
fora. O arL 8<:> italiano diz um mais um, então dá dois e 
não deixa nada de for:!, já ~ Mista não, diz, tem que ter 
urii maiS um, se não tiver os do(s juntos estará fora da 
coriceituação do crime político. 

Eu tive neceSsidade de fazer eSta explicação, porque 
fui o primeiro a mellcionar essas doutrinas no âmbito da 
Justiça Militar, numa decisão quando eu ainda era Juiz
Auditor do Puraná. Posteriormente num trabalho que 
editei, ele foi utilizado pelo Ministério Público para suas 
razõeS nurii julgamento do Tribunal Militar- de mufta re
percussão. E eu falo nisso sem qualquer vaidade: o único 
Problcma-_é o sei~inte, é que em vez de eu estar olhando 
televisão, fazendo essas coisas, estou lendo, estudando e 
copiando, o que os outros não fazem; a diferença única é 
esta, o resto ... Quunro ao resto, o estudo em alguma coi· 
sa, tem que result<~r. f: que eu digo. Eu diria tão bem1 

porque eu c·õnfessb, ·eu--mesmo faço restrições a este li· 
vfo. E essa restrição é feitu em função do aviltamento do 
cruzeiro, que nos impede de buscar nas fontes a melhor 
doutrina. Tenho que buscar <~penas em biblioteca, embo
ra eu disponha de cutálogos da melhor qualidade, da 
França, da Itália. Tenho catálogos inclusive do Rio 

_Grande. do Sul. Mas, o aviltamento do cruzeiro, ou o 
pouco salário que o magistrado ganha, Íne impede de fa
zer a aquisição. Fico apenas olh<Jndo, admirando e desis
tindo. Portanto, essa deficiência, que confesso, existe 
aqui. Não há assím, a última pa[.<~vra em razão dísto. 

Bem, a nossu legislação começou no Código Penal do 
Império, de 1830. Foi a primeira legislação que tratou, 
sem fular, é claro, nas Ordenações Afonsinas, que vieram 
de Portugal. A nossa primeira legislação brasileira foi o 
Código Penal do Império, onde dividia crimes contra a 
existência política ao Im-pério, a ri. 68 a 90; e crimes con
tra a segurança interna do Império, art. 107 a I 15. Efeito 
da divisão procedida, e -realizaáa pela Revolução Fran
cesa. Posteriormente, nós temos o Código Penal dá Re
póblica, de 1890, onde havia crime~ contra a existência 
da RI;.':Públicu, art. 87 a 114, e crimes contra a segurança 
inlernu da República, art. 115 a 123. Ao lado do diploma 
penul d:-J República, do Código Penal de 1890, vigorou o 
den;minado Código Penal da Armada, onde também 
continha preceitos relativos à segúrança externa do País, 
e também à segurana interna. Só que eles denominavam 
crimes contra a pát~ia, art-. 74 a 86; crimes contra a segu
rança inter_na_da República, art. 87 a 1_00. E, em 1921, se 
não me engano, ~ssi~ de_ memória, parece que foi-no 
Governo_ de Epitúcio Pessoa,_ quando havia aquele furor 
contra o an?-rquismo, ele editou o Decreto n9 4.269. Há 
umu-decisão por sinullamentável, onde se expulsa um 
umtrquistu do Brusil, alegando--se que ele, por ser anar
q-uTsTà; não tin_h_a pátriu, e port<lnto, não tinha direito aos 
direitos que o Brusil concedia aos estrangeiros. f: uma 
decisão, assuz Iamentáv~J, na nossa história jurídica. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - De -que 
tribunal V. Ex~ poderiu lembrar, para figurar nos Anais e 
pOder se compulsar? Compreend<J o conStrangimento de 
V.-.Exf, mas, u nossa missão uqui é investigar. Se V. Ex• 
tem constrangimento ... 

_Q SR. CÉLIO LOBÃO - Tenho constrangimento, 
simplesmente, porque não tenho os dados aqui, senão eu 
trarí;i- OS dados. Gosto sempre de dizer e provar, para 
não ser cobrado por não ter provado. 
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Bem, finalmente, em-1934, surgiu a primeira lei, quan~ 
do jú se preparava, o que teve uma denominação ridícu~ 
la, de Estudo Novo, neste Puís, Foi a Lei n'i' 38 de 1934, e 
houve u_r;na reução feroz no Congresso Nacional coiltra 
essa Lei. Posteriormente, temos a Lei n'i' 136. de 1935, 
que alterou a Lei de 1934. Estumos vendo, que estamos 
na elaboração de uma ditadura. Essa ditadura começou 
a ser elaborada através de uma legislação repressiva e 
ferrenha. E seguiuwse as outras leis impostas pelo regime 
dit<ltorial, que enlutou o nosso Pais, de 1937_emdiante, 
até 1945. O Decreto-lei n~' 431, de 1942. O Decreto n~' 

4.766, _do tempO de guerra. 0.431, de 1942. O Decreto n"' 
4.766 que trazia uma excrescência jurídica, de se aplicar, 
retroativamente, a- fatos que teriam acontecido antes des
se Decreto. Para não falar de outros dispositivos, onde sC 
dispens;;~v<~ a acusação, também de 1942, onde no regi. 
rner1to da Lei de Segurança Nacional- não me dá tem
po para eu me estender muito- ma-s-havia um determi
nado dispositivo, qu_e dispesava, o inquérito era a acuw 
sação. A História é realmente muito negra. Infelizmente, 
nós nãó dispomos, como a Argentina, das relações dos 
desaparecidos, dos <tnos de 1937 a 1945, embora nós te
nhamos tulvez, um pouco dos anos de 1964 u 1978, talw 
Vez. Porque, nós também tivemos os nossos desapareci
dos, a respeito da propaganda, que contaminou toda a 
nossas Juventude, na êpoc:a do Estudo Novo. 

Bem,_ finalmente~ em 1944 foi editado o Código Penal 
Militar, no qual vinham também inseridos os crimes 
contru a segurança externu, nos art. 118 a 129. Nós esta
mos, então, em 1944, e a situação era essa, nós tínhamos 
leis especiais, definindo o crime contra segurança do Es
tado, que era o Decreto-lei n'i' 431, de 1942, ao lado do 
Código Penal Mílitar. E, assim ficou até 1953", quanto foi 
editadu a Lei n9 1.802. E dígo eu, apenas b~eado no es
tudo dessa Lei, que, diga-se de passagem, não é qualquer 
exempl_o de lei democrática, apesar de ter sido editada 
e-m -1953. Ela é_ p.o ~gual quanto às anteriores. Então, por 
este eStudo que realizei, cheguei, eu próprio a uma con
clusão minh<1, nào transmito a ninguém, quem em 1953 
tulv.ez se estívesse realmente renovando uma preparação 
para outro regime ditatoriul, dentro do suporte jurldico 
que se P!eparava, que era a Lei nY 1.802/53. Eu poderia, 
inclusive, mostnlr um dispositivo <~berrante desta Lei 
J .802. Eu não queria ... Não (o i de Getúlio Vargas. Em 
todas a Leis de Segurança Nacional nós temos sempre 
esta impressüo digit<~l. La_mentavelmente. E, aqui em 
1964, que foram editudos os Decretos~leis n~'s 314, 510. 
J 14, de 1967; 510, de 1969; 898, de 1969. São três diplo
mas penu!s. E <linda o 875, que se referia ao contrabandd 
e transporte de terroristas e Subversivos; e a Lei nY 5.786, 
que se referia ao àpoderumei-ttO-de aeronaves, em razão 
dos compromissoS internacionais que o Brasil assumiu. 
Ao lado destus, tt:mos ainda o Código Penal MiUtar, que 
ê o_ Decreto-lei q~ L003j69, art. !38 a 148. Finalmente, 
em 1968 foi editad<~ a Lei r'!" 6.620, que é a qUe está em vi· 
gor. ~a_ situação atuaJ é u mesma de anteriormente, a Lei 
n9 6.620, que é a Lei de Segurançu do Estudo, uo lado do, 
Código Penal Militur, tratando da mesma matéria. 

Bem, passando agora a análise du Lei n'i' 6.62_0. Eu. já 
disse, tenho dito, e mito a.repetir. A Lei tem de s.er refei
ta toda. Ela está comprometida no seu âmago. Não sou 
contra e inexístênciã de uma Lei de Segurança do Esta. 
do_Exis.te um todos os países. Como todo país tem a sua 
repressão política, e nem sempre, de forma branda._A 
Rússia, não merece comentários. Apenas um parênteses, 
na Rússia ê_éons.iderado crime contra a segurança doEs
tado, um individuo familiar que mora _com outro fami
fíar. E que ess.e fumiliur foi embora e não lhe disse fiada. 
Ele estará sujeito a uma pena de ree.ducação. A Alema
nh-a nazista não merece exemplo, Mussoline tambêm. 
Mus também as democracias não estão imunes. Os Srs. 
todos sabem do julgamento do Sacco e Vanzetti, que foi 
condenado por crime de latro;ínio, mas na verdade, o 
crime foi político. Os Srs. estão lembrados do casal Ro-
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semberg, que era, que precisava, em face de uma siw 
tuação calamitosa que os USA enfrentam, todos sabem 
que eles não foram espiões, é a famflia procura provar. 

Bem, mas ela precisa realmente ser alterada, modific_aw 
da. Ser feita uma outra Lei. Uma ou_tra Lei, e eu ,muito 
de propósito citei êsses diplomas anteriores. Uma Lei, 
em· que se-olhe primeiro, õ Código Criminal do Império, 
o Código Penal da RePública, para que neStes dois diplo
mas, os únícOs-;elaborados em períodos democsático~ do 
Brasil, porque eu excluo a Lei O' 1.802/53, possam servir 
de base para uma nova legislação, acompanhando o que 
hã de mais moderno-, e que eu tepito, -nãõ iiVé lamenta
velmentC condições de incluir, pelas questões já ditas. 

O SR. MURILQ BADARÓ- 0 Sr. me permite um~ 
interrupção? 

O SR. Cf.:LIO L0!!)\.0_,--, Pois_não. 

O SR. MURILO BADARÓ- .tsóporquesenão de
pois o assunto ~e perde. A Lei nq 1.802 foi votada em 
1953. Qual a data exata que o Sr. tem aí? 

O SR. CbLIO LOBÃO- Eu tenho de 5 de janeiro, de 
1953, Assinam esta lei: Getúlio Vargas, Francisco Ne-
grão de Lima, Rena~o de Almeida Guilhobel, Ciro do 
Espírito Santo Cardoso, Homero de Fontoura-, Horácio 
Nasser, Alvaro de Souza Lima, João Cléofas, Edson Si
mões Filho, Segadas Viana e Nero Moura. Então, de ja
neiro de 1953. 

Pois"'bem, o que nós temos hoje Senhores são prati~a
mente, vários -diplomas que se entrelaçam, e hã quase um 
caos em matéria de segurança do Estado. Então, con.for
me a conveniência se leva para a' segurança do Estado, se 
leva para Lei de Imprensa ou leva.-se ao Có_digo Penal 
Militar, e até ao Código Penal Comum. Nós podemos 
por exemplo citar os artigos 69, 79, 17 e28. Estou citando 
salteado, porque eu fiz o estudo sistemático da lei de se
gurança do Estado. Não co_mente[Qs_ artigos, eu apenas 
tentei sistemãtiiar para que pudesse ter uma idéia geral, 
tanto que eu diVidi a lei em títulos. Começo o primeiro 
.título dos crimes dos at~ntados à integridade do Pais. 
Então, eu reunl o 69, 17, 79, 28 e 89. Depois, o capítulo 
dos crimes contra autoridade estrangeira, e procurei di
vidir, separar segurança externa de segurança interna. E, 
dentro da segurança externa, juntar aqueles que tinham 
identidade, e segurança interna, igualmente. Agora, che
gou a um ponto em que não consegui mais qualquer 
identidade, e tive que apelar, em outros delitos. Pois 
bem, os artigos 61', 79, 17 e 28, eu poderei depois deixar 
em mãos. Eles estão praticamente repetídos nos artigos 
136 à 142 do CPM. Pode ser que não esteja exatamente 
repetido. Mas, é que tem assim, hã dispositivos que têm 
três elementos. Um vem com três mais um, outro vem só 
co.m dois elementos. Então, há um entrelaçamento muito 
grande. Os artigos 19 e 33, "Ofensa às autoridades", está 
previsto no artigo-141 do Código Penal, no artigo 218, 
Inciso J9 do Código Penal Militar, n~ artigo 20, parágra
fo 39, e 23 parágrafo 19, da Lei d_e ImprenSa. Os artigos 
30 e 34 "Violência contra estrangeiro" é uma excrescên
cia jurídica. Nenhum País do mundo Senhores, dâ igual 
proteção a estrangeiros, nós somos ímpar. Os Senho_res 
sabem qual é o conceito de violência? O conceito jUrídi
co? O conceito de violência, se eu pegar o meu lenço e 
bater numa pessoa, estou praticando urna violência, por
que a violência, necessariamente, não exige a lesão cor
poral, não exige o homicídiO. Porque o homfcidio ou a 
tesão é uma qualificativa da Violência. Então, violência é 
isso, ·um tranco que eu dê numa pessoa oU então, baten
do no seu chapéu, para que seu chapéu caia é um ato de 
violência. Pois bem, se alguém praticar esse tipo de ato 
ao estrangeiro, ele poderá ser enquadrado na Lei de Se
gurança Nacional. Não encontrei em legislação nenhu
ma do Mundo inteiro, é claro que as legislações dos regi
mes comunistas dão proteção excepcional aos militares, 
pOrque há um entrelaçamento. Mas militares, inclusive 
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estrangeiros, desde que sejam do meu regime. Mas, vio
lência níguém ousou tanto. Nós lemos o crime de espio
nagem. O crime de _espionagem- está previsto nos artigos 
133 à 144, 146 à 148 CPM, no artigo 15 da Lei de Im~ 
prensa, só que no artigo IS da Lei de Imprensa não é 
bem espionagem, e sim revelação de segredo. Mesmo 
pOrque, os autores da Lei de Segurança Nacional, por 
desconhecimento da matéria na qual eles estavam traba· 
!bando, eles nunca souber_am distingUir o--que é espiona
gem do que é revelação de segredo. Então, nós chegamos 
a certos absurdos,_em que o indivíduo que pratica uma 
espionagem em favor de uma nação estrangeira, e outro 
que revela o segredo a pessoa não autorizada, estão su· 
jeitos a uma pena idêntica, como os dois fatos tivessem a 
mesma gravidade. Temos ainda um crime de atividade 
aerofotográfica. Então esse delito, se o indivíduo exerce 
atividade aerofotográfica sem autorização, ele pega uma 
pena realmente violenta. Fazer reproduzir para fim de 
espionagem, fotografia. 

E lá embaixo diz: "desenvolver atividade aerofotográ
fica, em qualquer parte do território nacionã.l, sem auto· 
rização de autoridade competente, reclusão de dois a 
oito anos.'' Então, o indivíduo que tira fotografia lá de 
cima dQ avião, ele está equi.parado a um espião, que fo~ 
tografa segredos militares do Brasil, e encaminha à 
ilação estrangeira. 

Nós temos o crime de revelação de segredo por funcio
nário. Esse crime está previsto no artigo 325 do Códi
go Penal. Nós temos 99 e 26, que trata de sabotagem. 
São praticamente idêntícoS. Um talvez ·acrescente um 
elemento, um elemento pouquinho mais, mas são 
dois delitos praticamente para mesma coisa. 

O Artigo 41. O artigo 41 é um artigo que me causou 
indignação, e tive que me conter ao comentar, porque os 
autores da Lei não tiveram o menor respeito, pelo que é 
dificil, mas deve resp~itar no Pais, os nossos símbolos 
nacionais. Eles pegar~~ a legislação italiana e traduzi~ 
ram. E como a legislação italiana faz referência a emble· 
ma; eles tocar11m emblema. Eu não sei o_ que é emblema. 
Em_blema que eu sei é time de futebol. Mas símbolo na
cional não tem emblema. E outra coisa, eles põem ban
deira ou símbolo nacional. A bandeira não é um símbo
lo? Sem comentários maiores. 

E finalmente nós temos o problema da guerra revolu
cionária, a situação-da guerra revolucionária ou a·guefra 
subversiva. A primeira mensão, talvez, pública que existe 
sObre a guerra revolucionária, ocorreu· no julgamento do 
General Pétain. Quando um almirante francês, desolado 
com a memória do que ocorreu com a esquadra francesa, 
que foi destruída em Toulouse, ele dizendo que ninguém 
se entendia ha época, ei"a um caos completo. Porque di
ziam eles, que a Alemanha, sozinha, estava lutando, es
tava como bastião, guardião da guerra revolucioóária. 
Essa expressão está lã no julgamento do Marechal Pé
tain, da guerra revolucionária movida--pela Rússia na 
Europa. E, por isso, havia uma certa simpatia, que ter
minou na derrocada dª França. 

Agora, no Brasil, o surgimento dessa doutrina teria 
sido aqui no Congresso, pelo então Deputado Bilac Pin
to. Talvez, teria sido o primeiro a mencionar ã-doutrina 
da gUerra revolucionária. Ele teria apanhado subsídios 
de um tal coronel sei lá, Teodor Arnoud, que escreveu 
um livro na Bavíera. Houve outro depois. Houve uin 
francês que também escreveu sobre o assunto. 

Mas o que existe na guerra revolucionária é'o seguinte 
-e essa (oi a única concessão que eu fiz no meu livro, à 
parte política, porque não podia examinar o assunto sem 
me dedicar à essa parte. 

Com o final da guerra,_ uma triste ironia. A _guerra 
ocorreu porque a Polônia foi dominada pela Alemanha. 
A guerra termina, e a Polônia está dominada pela Rús
sia. Então, eu não sei para que, morreu tanta gente. Não 
sei para que houve tanta guerra. Mas, é verdade que, ter· 
minada a guerra- porque os Estados Unidos preocupa-
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dos mais em destruir o Império Britânico, a ocupar ova· 
zio deixado por esse Império,(:; o meu ponto de vlsta, ti
rado de alguns autores - descuidaram-se do assunto. 
Mas, chegou a um ponto em que tiveram que traçar um 
novo meridiano de Tordesilhas. Traçou-se, e daí havia 
necessidade de se criar uma doutrina do lado oeste, e ou
tra doutrina do lado leste, que impusesse medo àqueles 
que ficaram do lado de cá, e àqueles que estavam do lado 
de lá, para que não se misturassem e se mantivesse a: he
gemonia. Então, entendo que essa doutrina de guerra re
v_olucionária, é uma doutrina que serve única e exclusiva
mente aos interesses americanoS e aos interesses russos. 
E essa doutrina foi incorporada pela nossa legislação de 
Segurança do Estado. Guerra revolucionária- hão faz 
sentido, toda guerra é revolucionária. Guerra psicológi
ca não faz sentido. Porque guerra ê a luta armada, essa 
luta armada é na cabeça de quem? Não faz sentido. En
tão, o que se quer falar em guerra revolucionária, nada 
mais é do que revolução. Quando se quer falar em guerra 
pSicológica, nada mais é do que a propaganda que existe. 

-Então, em rápidas palavras, é o que eu tinha a dizer do 
artigo 23 e há outras considerações maiores. 

NóS "temos os artigos 27 e 35, "Paralização de ser
viços". São dispositivos idênticos, que poderiam ser .sin
tetizados. Nós temos homicídio de autoridades. O ho
micídio de autoridades- mais adiante eu vou me referir 
ao problema da doutrina subjetiva- incorpora a teoria 
subjetiva, porque exige o propósito, o modo ou finalida
de política, depois falaremos sobre o assunto. 

Os artigos 12; 39 e 40, referem-se à associação subver
siva. Ora são três delitos. Um está lá no começo 12, e os 
dois jã estão quase no final 39 e 40. Eles deveriam ser 
unificados num só, porque em toda legislação que tenho 
manuseado, há referência a esse tipo de delito, com agra
vante do auxílio externo, e agravante do tipo militar. In
clusive, tive oportunidade, quando no Paraná, de fazer 
referência do provável tipo militar na TFP, quando de
nundaram uma pessoa, por ter, como se diz, acusado 
TFP. Rejeitei a denúncia e disse que possivelmente ... se 
tratava de uma associaçã-o-que se ajustava a ess_e disposi-
ti v o. 

Nós temos o Art. 26. 
O Art. 26 é- uma miscelânea de delitos, e alguns de

les estão previstOs no art. 250 do Código Penal. 
O art. 14 -divulgação de notícias falsas- está pre

visto no Art. 16 e sim no J9 da Lei de Imprensa. O pará
grafo único, também está previsto no Art. 16, inciso 2 e4 
da Lei de Imprensa. 

O Art. 42 refere-se a propaganda subversiva. 
O Art. 36 -incitamento- tem certos dispositivos 

idênticos no Art. 16, inciso 19, da Lei de Imprensa. 
Agora, nós temos o Art. 44. 
O Art: 44 é um incitamento às práticas dos crimes 

anteriores. Esse dispositivo realmente não merece que se 
dedique müita" coisa, simplesmente eu digo aqui, que esse 
crime é o de incitar alguém, a incitar outro a inCitar; é o 
que diz aqui. Então, nós temos um crime de incitar al
guém, é o Art. 44 da Lei n9 6.620 cjue eu menciono na 
crítica ao dispositivo. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - Apenas 
para ilustrar, V. Ex~ poderia ler esse dispositivo? 

O SR. C~LIO LOBÃO - Diz assim: Em face do art. 
44 chegaremos a situações de perplexidade. Com efeito, 
o dispositivo penal define o delito de incitar à prática de 
qualquer dos crimes previstos no capítulo 29 da Lei n9 
6.620. Ora, dentre esses, encontra-se justamente os do 
art. 36. Logo, como é passivei incitar alguém para que 
esse incite outrem? O incitamento é ato preparatório que 
o legislador tem poder de sancionar. 

No Art. 44 conbinado com o art. 36 inciso, punem
se os atas preparatórios dos atas preparatórios dos cri
mes. 

Coloquei três pontos de admiração no_ te_xto. Então, 
são essas a& situações. Nós temos o crime de compra, 
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venda e transporte_de armas. Esse delito está previsto no 
Art. 240, que é furto de arma do CPM Art 254 também 
do CPM; tanto que às vezes eu tive oportunidade de re~ 
jeitáf denúncias porque entendi que o crime teria vindo o 
CPM e não Lei de Segurança do Estado. O meu despa~ 
cho foi reformado, e depois se absorvia, porque se chega~ 
va à ·conclusão de que realmente não tinhã nada a ver 
contra a Segurança do Estado. 

Nós temos O crime de inutilização de meios de prova, 
previsto no Art. 145 do Código Penal os artigos n~'s, 38 e 
24, interromper sessões legislativas, judiciárias e também 
conferências internacionais, r oram -irlseridoS em razão d.e -~ 
uma atividade que houve no Rio de Janeiro por ocasião 
da realização de uma conferência internacional, no 
Glóriã, e que-daí se inseriu essa Legislação. Os artigos 38 
e o 24 são a mesma coisa. EntãO, fizeram dois delitos, um 
para confirmar o--outro. 

Nós temos o crime de greve do funcionáriO- público, 
que está previsto nO ArL 325 do Cô-digÕ Penal, -fu&i~de 
preso, que é o Art. 45, está previsto no Art. 178 a 181 do 
Código Penal Militar, e no Art. 351 a 354 do Código Pe
nal. 

O Art. 25 refere-se a favorecimento pessoal. Est~ 
previsto no art. 348 do Código Penal e 350 do Código 
Penal Militar. E finalmente, nós chegamos ao Art. 50 
que é a apreensão de propaganda subversiva. A respeito 
desse artigo eu tenho um comentãrio que gostaria de fa
zer; já que o Sr. Presidente aie autorizou a leitura ante
rior, aproveito, então, para fãzef esta leitura deste aqui;e 
digo assim: - ---

"A inserção do Prefeito em lei que trata de crimes con
tra a Segurança do Estado, sem sombra de dúvida, 
destina-se principalmente à intimidaÇão geral: - não 
tem outra finalidade - a Í'edação é bastante infeli; 
numa misc~lânea de mal gosto, além de sugerir, certa
mente, por ignorância jurídica - eu lamantavelmente 
tive de dizer - não é que eu me considere jurista, sim
plesmente volto a dizer: eu, ao invés de ver televisão, fico 
lendo. Interferência do Ministro da Justiça no Poder Ju
diciáriO, com efeito, a apreensão pode ser realizada para 
evitar o exaurimento ...... não foi eu quem escrevi, está no 
texto da Lei- exaurimento ou a consumação do Crime. 

Ora, conforme Nelson -Hungria afirma, toda vez que 
já ocorrido o resultado suficiente à consumação do cri
me, atinge este o elevado a sua extrema conseqiiência le
siva, costuma-se falar em crime exaurido. Portanto a eta
pa de consumação do delito já se encontra ultrapassada, 
cabendo a autoridade da Polícia Judiciária ou ao Juiz, 
determinar a medida cautelar e não ao Ministro da Jus
tiça que, quando muito, como qualquer cidadão poderá 
comunicar a um ou a outro a existência de objeto de cri
me, que sejam tomadas as providências -necessârias no 
Art. 170 seguinte, do Código de Pio cesso Penal Militar. 
f: o comentário do Art. 50 da Lei n'l 6.620- E fi~almente, 
nós chegamos no Art. 54, parágrafo I'~, que se. refere ao 
convênio . O Ministro Eloy da Rocha talvez tellha sido o 
primeiro a falar nesse-convênio no julgamento no Supre
mo Tribunal Federal, foi que eu consegui, apurar se não 
foi, o primeiro, S. Exf- que me perdoe, nias que falOu, fa
lou, não tenho certeza se foi a primeira vez. Talvez o pre
ceito legal tenha sua origem na sugestão feita pelo Minis
tro Eloy da Rocha, em 18 de setembro de 1968 no v~o 
proferido no HC 46.070, "DaiSé_conclui que a apuração 
de leis penais de que trata a leira C, como os outros ser
viços das letras A, D, e B, poderão ser cometidas às polí
cias estaduais, mediante convênios celebrados com a 
União, com o Estado". 

Baseado nisso foi feito um dispositivo da lei do ait.S4, 
§ 1'~, que se falava no convênio. Entendo que o convênio 
é para transferir dinheiro â8. UriiãO para o Estado. Não 
tem outra finalidade, porque a apuraÇão de crime, a poH
cia estadual pode fazer. A lei autoriza, estã previsto nO 
Código de Processo Penai Comum, estã previsto no Cõ
digo de Processo Penal Militar e está em qualquer legis-

lação. Mas, trouxe esse convênio consigo uma situação 
pior, que é O caso da prisão. A prisão realizada como .os 

Senhores sabem, pela autoridade policü~l estadual. O 
fato ocorreu em São Paulo. E no meu livro, anteriormen
te já em trabalho escrito, eu dizia: Essa prisão é ílegal, 
porque domina, predomina o princípio_ da l_egaljdade nas 
prisOes. Esse__o princípio que predomina no Direito bra
sileiro atê hoje, c continua, e emana da Constituição. En-:. 
tão, só pode prender a autoridade legal, a autoridade que 
tem legalidade para fazê-lo. Portanto, de onde decorre 
essa legalidade? p.sa legalidade decorre da lei .,..... estou 
fazendo redund_~nc!a - decprre da lei, não decorre de 
convenções, qtralquer que seja. Portanto, repito, entendo 
qu;- es~~ convên~o que se destina - e que fo~ ins~~do 
aqui, não sei porquê numa -Lei de Segurança do Estado 
--a transferir din-heiro, bens à polícia estadual não tem 
esse poder_ de dar legalidade a uma prisão realjzada por 
uma autoridade que não a possui. 

-Bem;-an_t-es -de entrarmos na conclusão final, eu queria 
dizer o seguinte: Houve um período que eu tentei fazer 
um levantamento - isso já faz muitos anos, e eu ainda 
não estava em disponibilidade. Gostari3: de fazer um re
paró, não sou ex~Corregedor; sou Coi-regedOr e continuo 
atê à morte, porque se me- colocareffi-em disponibilidade, 
continuo· como Corregedor, o meu cargo existe atê que 

-- -- ~u venha a falecer, porque me aposentando, sou correge

dor aposentado. Bem, mas eu não pude realizar esse tra7 

- balho, embora eu tivesse iniciado. Viajando como Corre
gedor eu cheguei a realizar um levantamento dessas au
ditorias, mas faltou uma estrutura. Então eu só fiz o rela-

- tivo a 1974 e 1978, mas serve de amostragem aqui para 
os Senhores. De 1974 para 1978 foi'am, quer dizer, pro
cessados, condenados e absolvidos réus, na seguinte pro
porção: arL 26. 

O art. 26, refere-se a roubo, chamado de assalto a ~n-_ 
co, -deu 34,2% das pessoas que foram processadas. 

Art. 39, que é associação de tipo militar, deu 4,8%. 
Art. 40, que é a formação de partido ·político ilegal ou as
sociação ilegal, deu 14,5%. ArL 12, também associação 
subversiva, deu 14,5%. Art. 21, que é tentar subverter a 
-ordem política e social, deu 3,8%. Art. 23, que ê pratica
do a atos destinados a guerra revolucionária na verdade 
é a mesma coisa, deu 3,4%. Art. 36. O Art. 36, refere-se a 
incitamento, 3,3%. E finalmente~ art. 43, que é critrle de 
importar, vender e comprar armas, 3,1%. 

Entendo que é apenas uma amostragem mas serviria 
como elemento de subsídio, se fosse muito completo, 
para uma Legislação de Segurança Nacional. Os Srs. ve
rificam que a Inaior parte, a grande quantidade de deli
tos, refere-se ao art. 26, que é assalto a bancos, que na 
maioria, que na sua grande totalidade não tinha nada a 
ver contra a segurança do Estado. 

Como conclusão final, diría o seguinte - repito - re
formulação da Lei de Segurança, e essa reformulação 
tem que ser realizada atentando para o que acabamos de 
falar. Hã dipositivos na Lei de Segurança Nacloilal e 

- também no Código Penal comum, no Código Penal Mi
litar e na Lei de Imprensa. Ter-se-ia que estabelecer divi
sor de água, que tentarei dizer m<tis ãdiante, partindo do 
Código Criminal do Império, do Código Penal da Re
pública e das LegislaçõeS maiS avançadas do Mundo 
atual. 
~-A denominação da lei, essa denominação foi uma he

rança getuliana, Lei de Segurança Nacional. Era tam
bém a intimidação pelo nome. Por isso é que coloque~ o 
meu livro .. Crimes contra Segurança do Estado". E essa 
denominação que a doutrina cOnsagra e que a legislação 
do mundo inteiro c_onsagra. Quando muito, crime pela 
Segurança interna ou exte!_Il!l·_!llas nunca cri!Jle contra a 
S"egurãtlÇa Nacionãl, que faz sentido, considerando que 
a-Nação é apenas um dos elementos que compõem o Es
tado. 

Outro assunto dentro da minha conclusão, que é polê
mico, é a inclusão dos crimes contra a segurança do Es
tado, no Código Penal, a exemplo da legislação europe-
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ia. P_articularmente s_ou ~avorável,_ e sou favorável pelo 
scguin~e, _que o resultado dessa exclusão que se operou 
após, qua11do foi revogado o Código Penal da Repúbli
ca, de 1890 é que nenhum tratadista se dedicou ao assun
to. E daí, é o que-disse no início, em 50 anos não.existe 
um livro _sequer, escrito em Língua Portuguesa. Esse é o 
único abordando o crime contra a Segurança do Estado, 
sob o ponto rigorosamente jurídico. Então, se se inclui 
esse delito no Código Penal certamente, necessariamen
te, os grandes tratadistas, como foi Nelson Hungria e ou
tros que os substituem, o Magalhães Neuronia, o Heleno 
Fragoso, o Damásio de Jesus e outros expoentes da nos
sa literatura jurídica, -seriam obrigados a escrever sobre o 
asSunto e hoje nós teríamos uma boa bibliografia. Não 
essa situação atual de completa falta. 

Outro problema é o da competência para processar· e 
julgar os delitos. Colocou-se a Justiça Militar, realmente, 
em face da situação, em que se encontrava o País após 
1964. Parece-me que essa competência deferida à Justiça 
Militar, com todos os seus erros e seus acertos de todas 
as jUstiças, teve apenas um mérito o de dar celeridade aos 
processos e, assim, abreviar o processo de redemocrati
zação que hoje nós gozamos. Mas, restabelecido este 
processo, que essa competência passe, seja deferida à 
Justiça Federal. Só que a Justiça Federal hoje vive tam
bém numa situação calamitosa, em face dos numerosos 
p-rocessos. Ela julga tudo, até relações de empregos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, quando seria inte
ressante que se passa-se à outra Justiça Federal, que é a 

-Justiça. do Trabalho. 
Nessa nova legislação nós defendemos a tese de que se 

deveria adotar a teoria objetiva e subjetiva para a defi
nição dos crimes contra_a Segurança do Estado. A teoria 
objetiva quando se tratar da Segurança Externa, e a teo
ria _subjetiva quando se referir à Segurança Interna. En
tão, só seria crime contra a Segurança do Estado, quan
do houvesse um môvel e a motivação politica. Seria esse 
o caminho básico a ser seguido na elaboração, dentro do 
meu ponto de vista. Ao lado disso que se fossem precisa
dos os conceitos, não a indeterminação que hoje existe, e 
que nós herdamos do crime majestade do Direito Huma
no. 

Era o que tinha a expor dentro da brevidade do tem
po, 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Agradeço 
a lúcida e documentada exposição do Professor Célia 
Lobão, e dou_ a palavra aos ilustres colegas que queiram 
fazer alguma interpelação a S. Ex• 

O SR. MURILO BADARÓ- Na qualidade de Rela
tor, quero cumprimentar o Dr. Célio Lobão, pela exce
lente exposição que fez. Mostrou-se um profundo conhe
cedor da matêria com nível de erudição do mais elevado, 
e que com o conhecimento, sobre o qual demonstrou 
grande segurança. Sem querer com isso fazer trocadilho. 
Mas, queria colocar uma questão. Evidentemente~ a sua 
conceituação sobre a teoria objetiva e subjetiva é de in
dagação jurídica mais profunda. Evidentemente não te
mos condições agora de tratar disso. 

Acho que o Senhor colocou muito bem a questão da 
celeridade dos julgamentos, que é hoje a meu ver, o que 
mais está fazendo com que aqueles, que sofrem qualquer 
dano no seu direito, busquem o amparo e o socorro da 
Leí de Segurança. Nacional. Porque a Justiça comum não 
tem co"ndições de responder rapidamente àquele que foi 
ofendido pafa os ressarcimentos dos seus direitos. 

Então, quero colocar a seguinte questão para o Se-· 
nhor. Temos a Lei de Imprensa, temos Código Penal, 
que prevê os crimes de calúnia, injúrias e difamação que, 
de certa maneira, são .dispositivos superpostos e também 
a tipificação desse delito na Lei de Segurança Nacional. 
A observação que faço ê de que também em função da 
celeridade dos julgamentos na Justiça Militar, é que se 
está batendo à sua porta, e buscando amparo no amplo 
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espectro da Lei de Segurança Nacional para esse tipo de 
delito. Porque, na JustiÇa COmum é ii.npossíVet o ressar~ 
cimento dqs Direitos of!:mdiclo_s pela demora e pelos inci~ 
dentes processuais que qualquer advogado mais habili
doso pode criar no curso do processo. O Senhor que tem 
uma larga experiência ·na- setor, teria alguma idéia qu-e 
pudesse abrir um camínho para que nós buscássemos enM 
centrar uma solução para esse problema? 

O SR. CÉLIO LOBÃO- O problema da Lei de Segu
rança Nacional tem um aspeéto e, inclusive, escrevi já há 
tempos- e estou citando porque foi antes mesmo dare
vogção do AI/5 - o seguinte! um inquérito não traz 
como conseqüência lógica, natural, obrigatória, a prisãO 
do indiciado. E aí é que vem o problema de se colacar 
sobre a Lei de Segurança Nacional, certos problemas da 
Lei de Imprensa, abstraindo outro aspecto qualquer, 
porque o _encarregado do _ _inquérito tem a faculdade de 
prender. Isso decorre da Constituição de uma redação 
que considero errónea, porque diz a Constituição: 

.. Ninguém será preso, senão - art. 153; ... § 

O SR. MURILO BADARú- Mas a questão não é 
esta. 

O SR. CÉLIO LOBÃO- Mas isso é básiCo. Vamos 
começar. .. Ninguém serã preso senão por ordem da au~ 
toridade competente." A autoridade competente quem 
resolve é a lei. Então, a Lei de Segurança Nacional, que 
aplica o Código de Processo Penal, que admite, no Códi~ 
go Penal diz que o encarregado pode prender na fase do 
Inquérito. Então, verificamos que quando hã inquérito, 
hã sempre prisão .. 

O SR. MURlLO BADARÓ - Código de Processo 
Penal MHitar? 

O SR. CtLIO LOBÃO-:__ -Exatamente. EnfrO, -pOOe 
ser preso até por triiita dias, renovado por mais trinta e 
incomunicável por dez dias. Então, esse é o aspecto que 
seja da maior gravidade. O que eu acho mais ~danoso ao
réu ao ser submetido à Lei de Segurança Nacional é jus~ 
tamente esse aspecto, o de ser sujeito à prisão dependen~ 
do da vontarle, e eu poderia até dizer do arbítrio _d_o en~ 
carregado do inquérito, porque ele tem autorização da 
lei para prender, e esse controle exercido pelo juiz é mui~ 
to limitado, seria o caso de se alterar a Constituição. 
Quanto ao problema da falta de celeridade, isso tudo eu 
sei, sou professor de Direito Penal e digo aos meus alu· 
nos que Justiça não dá propaganda, então, se não dá 
propaganda, não se gasta na Justiça, é só pegar o orça~ 
menta de República e verificarmos o que se gastou no 
orçamento para a Justiça. Considero o sistema jurídico 
processual penal brasileiro muito mais adiantado, muito 
mais acirria do que o americano, que todo mundo é acos~ 
tumado a admirar, c-omo eu, quando estudante da Facuf~ 
dade Nacional de Direito. Hoje faço restriÇões, conside~ 
ro o nosso muito superior ao deles. O nosso problema é 
só de burocracia, é_só alguém estabelecer e gastar dinhei
ro e nós teremos um julgamento acelerado, e verificar~ 
mos porque há esses entraves e resolver o problema. Por~ 
que o Estado não investe dinheiro na Justiça, _e com isso 
fica emperrada a máquina. E por isso, o acüsado terá 
que responder numa situação mais grave. Eu acho que 
nós temos que separar o crime de imprensa do crime de 
s_egurança contra o Estado. I!_ possível até que um jorna
lista na Imprensa praticasse um crime contra a segurança 
do estado, mas para isso teria que haver realmente o pro~ 
pósito deliberado para atentar contra a segurança- does~ 
tado, isto é, contra· ã!f iflSTifiilÇões do Estado, e nãO-cori
tra dirígentes. Inclusive, tenho aqui escrito nõ meu livro, 
não sei localizar onde, mas quando eu falo sobre ofensa, 
eu digo que a Lei de Segurança Nacional não pode servir 
de anteparos a funcioriártos ainda que muito bem situa
dos na hierarquia funcional, funcionários j:leculatáiios 
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ou que tenham praticados outros delitos. Então, quando 
o jornalista acusa que ele teria feito Uma irregularidade, 
o caminho certo ê resolver, se realmente houver ocorrido 
isso. pune-se o funcionário, senão, pune~se o jornalista, e 
é até possível que se puna os dois. Então, e-ú até admito 
que essa situação que ocorreu tenha sido por contingên~ 

· das de ordem política, para superar uma situaçãO que fói 
criada, todos nós sabemos como, por que e para quê, 
mas hoje terá que ser separado crime contra se_gu.rança 
nacional dos Crimes da Lei de Imprensa, e que o estado 
dê condições à sua justiça para que ela tenha celeridade. 

O SR. MURILO BADARÓ- Então, o Senh_or colo~ 
ca como o maior defeito 'o problema da possibilidade do 
condutor do inquérito solicitar a prisãõ:; 

O SR. CtLIO LOBÃO - Ele não s~licita, eu faço 
questão de frisar, ele decreta a prisão. 

O SR. MUR!LO BADARÕ- Decreta em fl,mção do 
que estabelece o Código de Processo Penal Militar. E a 
sua opinião é a de que os delitos deyem ser tratados sepa~ 
radamente, e escoimados os diversos dispositivos de lei 
da sua superposição, para que cada dispositivo ou cada 
instituição d_esse de acordo com._ o delit9_que ela tutela. 

Sr. Presidente, eu me co_nsidero parcialmente satisfei
tõ, porQue-gostaria de estar aqui mais tempo interrogan~ 
do o nosso depoente, porque ele é realmente um homem 
muito inteligente. Eu só espero que· essas notas não se~ 
jam deixadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Não se~ 
rão deixadas, e certamente a Taquigratia as colheu. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON- Também quero felicitar a 
V. S•, que demonstrou ser um profundo conhecedor da 
matêria, e trouxe uma análise tremendamente objetiva 
sobre esse assunto. A minha pergunta ã V. SiSeria no 

- seritído de a Lei de Segurança Nacional estã baseada 
numa filosofia, que eu diria de arbítrio, a filosotia da 
força. Lendo a Lei de Segurança Nacional, sente-'se o 
princípio de que ela considera todo brasileiro perigoso, 
até que ele prove que não o é. V ._s~ acha que é possível 
uma alteração da Lei de SeguranÇa nesse artigo, naquele 
outro artigo, uma modificaçãÓ aqui, _outra ati? Ou V. s~ 
não acha que a filosofia que levou à criação dessa Lei de 
Segurança Nacional, estã equivocada desde as suas ori
gens, desde os seus princípios básicos, que são arbi
trários. E se queremos partir para um regime onde haja 
democracia e seguranç_a dentro de um regime democráti~ 
co, nós teremos que partir para uma - e V. S• na sua 
primeira afirmativa perguntou, e inclusive tomei nota, 
que indispensável numa Lei__de Segurança Nacional, mas 
em sendo indispensável, V. S~' não acha que talvez devês~ 
s.emos partir para a elaboração de uma outra Lei de Se
gurança Nacional, e deixar esta de lado, baseada numa 
outra tilosofía, num outro conceito? 

Ó SR. CÉLIO LOBÃO- Cõncoido, porque Inclusive 
disse o seguinte, que a nossa Lei de Segurança Nacional, 
acima de tudo, ela está baseada na filosofia da divisão do 
mundo em zona de influência. Ela foi calcada nesseJ>iste
ma, então, ela está servindo para manter o status quo. 
como existe do outro lado outra filosofia para manter o 
status quo do lado de lá. Então, vou mais longe, porque 
todo esse arbítrio que possa existir- eu volto a dizer
eu não estou efetivª"ndo as !_eis, (Qi o momento em que 
ocorreu, estou falando daqui para a frente. Entiio, ela é 
baseada nessa filosofLa, da divisão do mundo em zonas 
de influência, e está servii:tdo para isso. Agora, no fundo 
no fundo, toda legislação de s_egurança dos Estados tem 
um fundo de arbítrio. Não vamos pensar que nos Esta~ 
dos Unidos, a legislação de segurança deles seja esse 
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problema aí. Eu dei exemplos, quando não se é possível 
enquadrar na Lei de Segurança Nacional, se vale, como 

- õcõfreu-com Sacco e Vanzetti, se apela Para a legislação 
comum, para o latrocínio, ou se forja provas, como 
aconteceu com o casal Rosernberg, çmde há uma obra 
provando. por A mais B que ele tem envolvimento. Quei 
dlzer~_eu_sou favorável a que se reformule agora para ou
tra legislação, mas uma legislação que se volte aos inte

resses rigorosamente nacionais, do Brasil, e não o Brasil 
como caudatário, como integrante de um sistema de ma
nutenção de uma situação mundial. E dentro desse 
princípio é que se poderá elaborar, dentro dessa filoso· 
fia. Eu Como estudioso estudo apenas a parte jurídica, e 
seriam para os Srs. legisladores tilôsofos, que teriam que 
mudá~Ia. Eu como estudioso, dentro da parte jurídica, 
coloquei aqui duas ou três_ colocações jurídicas, que eu 
acho que se partindo da doutrina, pode se chegat a essa 
situação. Mas eu concordo com V. S•, e.dizet:~do iss_o, 
q_ue se terá _que se elaborar uma nova lei, voltada para os 
no_s_sos_in~resses nacionais, voltado ao princtpío de li~ 

herdade que se es_tâ colocando neste País. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- Eu qUe-
ria, já que não há mais perguntas a V. Ex•, queria rena· 
var os meus agradecimentos. 

Quero recordar aqui que quand_o da votação da Cons· 
tituição de 1967, que se assegurou à Justiça Militai- o 
exame dos crimes contra a Segurança Nacional, que V. 
Ex• corrige para a segurança do estado, foi de minha au~ 
teria o dispositivo que assegurou o recurso ordinário das 
decisões do Superi"Or Tribunal Militar para o Supremo 
Tribunal Federal. Foi um modo de se levar para um tri~ 
bunal civil a última palavra sobre um julgamento. 

O SR. CÊL!O LOBÃO - V. Ex• me permitiria um 
adenda para dizer que há pouco tempo tive a satisfação 
de complementar essa sua orientação porque venho me 
batendo num trabalhos escritos para a aceitação do re~ 
curso ordinário quando se trata de civil que trabalhe 
nutn estabelecimento militar, porque até o Supremo es~ 
tava rejeitando sistematicamente. Quando um civil tra~ 
balhava num estabelecimento militar ele considerava 
como assemelhado e- negava o recurso ordinário e só 
aceitava o extraordinário. Há poucos dias o Mínístro 
Oscar Correia, inclusive,_S. Ex• cita até o meu trabalho, 
aceitou recurso ordinário do funcionário porque, defen~ 
do a tese de que não há assemelhado no Direito Brasilei~ 
ro atual e S. Ex• aceitou a tese de que cabe também 
quando ele é funcionário do Ministéiio. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)- MaS, que~ 
ria concluir dizendo que a Emenda Constitucional_ de 
1969 manteve esse dispositivo. De modo que era um 
meio de minorar a situação do processado· pela Justiça· 
Militar que seria submetido às leis da segurança nacio~ 
na!, sem possibilidade de revisão pela mais· alta corte do 
País num recurso ordinário. 

Era uma explicação que queria dar aqui Como_ um 
adenda e renovar os nossos agradecimentos ao Professor 
Célia Lobão, como também agradecer o seu livro que 
passarei às mãos do Relator _e ficará na Secretaria para 
quem quiser consultar, até que o Sr. Relator o requisite e 
também dizer a S. s~ de que se for necessãrio nós o con
vocaremos para prestar novos esclarecimentos. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. CÊLIO LOBÃO- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Eu queria 
comunjcaraos- nobres co_legas que quinta-feira, às 9 ho
ras e 30 minutos deverá comparecer o Professor Heleno 
F~agoso. 

Est~ enc_errada a sessão. 
{Levanta~se a sessão às 19 horas· e 57 minutos.) 
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1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe 
do Gabinete Ci~il da Presidência da 
República 

- N9 155/83, encaminhando in
formações prestadas pelo Departa
mento Administrativo do Serviço 
Público (DASP) sobre o Projeto.de 
Lei da Câmara n9 23/82 (o!> 68"7/79, 
na Casa de origem), que assegura a 
contagem do tempo de serviço 
prestado por docentes, nas con
dições que especifica. -

I .2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes malérias: 

- Projetes de Decretos Legislati
vos l/82 e 36/81; Projetos de Lei 
da Câmara n's 4, 73, 128 e 67/81; _ 
59, 75, 84,92 e 131/82; Projeios de 
Lei do Senado n"'s 13/80; 302/79; 
96/80; 129/80; e 96 e 129/80 (em 
tramitação conjunta); Projetõ.s de 
Resolução nQs JOJ, 104, !05, 125, 
134, 135, 137. 142. 145, 150. 151, 
163 e 1(15/kl e 23a26/83 (rcdJ1,'Ões 
finai:>) 

SUMÁRIO 
1.2.3- Requerimentos 

- N•s 651 a 653/83, de desar
quivamento de proposições que 
meneio Mm. 

1.2.4 - Comunicação da Presi~ 

dência 

-Negando tramitação ao Pro~ 
jeto de Resolução n~' 31/83, pelas 
razões que expende. 

I .2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR HELVlD/0 NU
NES - Extensão ao Estado do 
Piauí dos incentivos tribut_fuios__eJJ~ 
nanceiros destinados aos empreen
dimentos institucionalizãdos no 
Progmmu Grande Carajãs. 

SENADOR FA-BIO LUCENA 
- Observações sobre us exigências 
que estariam sendo impostas pelo 
FMI na condução da política 
económico-financeira do País. Su
gestão à Mesa do Senado no tocan
te à conYersào da licen_ça especial 
dos servidores da Casa em vanta
gem pecuniária para fins cte'~bati~ 
menta junto ao BNH do saldo de
vedor ou pre.stação dl.l casa pró
pria. 

SENAr>OR /fL'MBERTO LU
CE/liA, corno Líder-(. ará ter pu
nillv(l que tcri;J ocorrido na' disPcn-

sa, pelo Sr. Ministro da Justiça, do 
Sr. Aristóteles Gusmão, ex
Presidente da Federação dos Servi~ 
dores Públicos de Brasília, de cargo 
em comissão naquele Ministério. 

SENADOR JORGE KALUME 
- Encaminhando à Mesa o Proje
to de Lei do Senado n" 78, de 1983, 
de sua autoria, que estabelece obri
gatoriedade de seguro de créd_ito 
para as operações que indica. 

L3- ORDEM DO DIA 

:__ Redaçào final do Projeto de 
Resolução nQ 118/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Olímpia 
(SP), a elevar em Cr$ 
37.122.399,51, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
promulgação. 

- Redaçào final do Projeto de 
Rr..>soluçào n~> l40j81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São Ber
nardo do Campo (SP) a elevar em 
Cr$ 886.200.000,00 o montunte de 
sua dívida consolidada. Aprovado. 
À promu\gaçào. 

- Redaçào final do Projeto rle 
Resolução n"' !43/81, que autoriza 
a Prefeitura de Mauá (SP), a elevar 
errt Cr$ 47 ,686.000,00, o montante 
de sua dívida consolidada. A pro~ a~ 
do, Ã prornulgaçiio. 
~ Reúaç<hJ final do Proj~to de 

Rc~ulução n" !;"i6/H-l,_ que autori/d 

SEÇÃO 11 

TERÇA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 1983 

Ata da 58? Sessão, 
em 9 de Maio de 1983 

1 • Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Da/la, 
Raimundo Parente e Almir Pinto. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS, SENADORES: 

Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena -
Raimundo Parente- Claudionor Roriz - Odacir Soa~ 
res- Hélio Gueiros- José Sarney- Hdvídio Nunes 
~Almir Pinto- José Lins ~ Virgilio Távora- Dinar
te Mariz- Martins Filho- Humb~rto Lucena- Mar
condes Gadelha- Guilherme Palmeira- Luiz Caval
cante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- João Cal
moo- José Jgnácio- Moacyr Dalla- Roberto Satur
nino - Itamar Franco - Roberto Campos- José Fra
gelli- Marcelo Miranda- Enéas Faria- Lenoir Var
gas. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob. a proteçâo de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. ]>'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

! lido o $eguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE 
CIVIL DA PRESID(NCIA DA REPÚBLICA 

N9 155/83, de 9 do corrente, encaminhando infor~ 
mações prestadas pelo Departamento Administrativo do 
Serviço Público (DASP) sobre o Projeto de Lei da Câ
mara n9 23, de 1982 (n"' 687/79, na Casa de origem), que 
assegura a contagem do tempo de serviço prestado por 
docentes, nas condições que especifica. 

(.4 Comissão de Sen•iço Púhli<'o CMI.) 

PARECERES N•• 320 e 321, de 1983 

Sobre o Projet~ de D~eto Legislativo n~' I, de 
1982, que aprou o texto do Protocolo pàra a Sexta 
Pror-rogação da Coo,ençio sobre o Comércio do Tri
go de 1911, assinado pelo Go,erno brasileiro em 
Washington, a 28 de abril de 1981. 

PARECER N• 320, DE 1983 
Da Comissão de Relações Exteriores 

Relator: Senador Paulo Brossard 

Parecer: Favorável. 

Cumpr1~a a diligência requemta no parecer de 27 de 
maio com a juntada do texto da Convenção prorrogada, 
o processo está devidamente instruído e pode ser apre
dado pela Com~o. Não vejo por que não seja aprova· 
do. Toda~·ia, com este pareCer deve ser publicado o texto 
d<t_Conve.n.çà.o para que.o Senado, ao deliberar e vo:tM, 

..conheca.o con~eúdn d•\"' :!"tige>~ ~uprimidos pdo Proto· 
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a Prefeitura MuniCipal de Osasco 
(SP), a elevar em Cr$ 
528.418.166,50 o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
promulgação. 

- Redação firial do Projeto. de 
Resolução n9 157/81, que autoriza 
o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar em Cr$ 377.683.900,00, o 
montante de sua dívida consolida~ 
da. Aprovado. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n"' 169/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Mogidas 
Cruzes (SP) a elevar em Cr$ 
74.306.000,00, O montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 141/82, que auforiza 
o Governo do Estado de Alagoas a 
elevar em Cr$ 282.536.930,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. A promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 153/82, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Paulo de 
Faria (SP) a elevar em Cr$ 
36.175.728,00 o montante de sua 
dívida consoUda_d~.-- Aprovado. A 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 94/81, que autoriza a 
Prefeitura Ml.uiicípal de Iguatama 
(MG) a elevar em Cr$ 
105.855.750,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
promulgação. 

- Redaçào fmal do Projeto .;le 
Resolução nQ 109/81, que autoriza 
a Companhia de Habitação do 
Acre --COHAB-Acre, a contratar 
operação de crédito no valor_ de 
Cr$ 1.070.825.000,00. Aprovado, 
tendo usado da palavra os Srs. 
Mãrio Mãia, Jorge Kalume e Fã
bio Lucena. Ã promulgação. 

- Redação fi_n_a_l do _l~rojeto de 
Resolução nQ 128/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Patrocí
nio (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
promulgação. 
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- Red~ão final do Projeto de 
Resolução n'U_3l/8l, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Joaíma 
(MG) ã elevar em Cr$ 
19.132.400,00 o montante de sua 
dívida c_onsolidada. Aprovado. À 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 132/81, que autoriza 
·a-PrefeitUra-Municipal de Muriaé 
(MG) a elevar em Cr$ 
317.567.2_50,00 o mOntante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
pti:lmulgação. 

- Redação firial do Projeto de 
Resolução nQ 136/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Coro
mandei (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 o mont_ante de -sua 
dívida consolidada. Aprovado. À 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 138(81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de RiO Pira
cicaba (MG) a elevar em Cr$ 
23.274.600,00, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 144/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Betim 
(MG) a elevar em Cr$ 
846.846.000,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. Ã 
promulgaç,ào. 
_ -:- Redaçào final do Projeto de 

Resolução _nQ 146/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Raul 
Soares (MG) a elevar em Cri 
211.711.500,00 o montante de sua 
dívida consolidada. _Aprovado. À 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução nQ 74/82, que autoi-iza a · 
Prefeitura Municipal de Belo Hori
zont~ (MG) a elevar er;n Cr$ 
589-.700~000,00 o montantecde sua 
dívida c-onsolidada. Aprovado. À 
promulgação. 

1.4- DISCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

~ ~ 

SENADOR ALMIR PINTO -
Conferência proferida pelo prof. 

Almirante Ernani Aboim nó 
XXXII Congresso Brasileiro_ de 
Colo-Proctologia, sob o tema Ensi
no Médico no Brasil. 

SENADOR JOSJt L/NS- De
signação de comissão do PDS para 
estudar um posicíonamento políti
co_ mais definido do Partido com 
relação ao desenvolvimento do 
N ardeste brasileiro. 

SENADOR MARCELO MI
RANDA -Extensão dos sistemas 
DDD e DDI a região do Estado de 
Mato Grosso do S11l 

SENADOR ROBERTO SA
TURNINO- ApreciaçãO de pro
jeto de lei, enviado ao Congresso 
Nacional, que disciplina o uso do 
solo urbano. Lançamento, pelo 
GoVernador Leonel Brizola, de 
programa de distribuição de lotes 
às famílias carentes do Estado. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Homenagem de pesar 
pelo falecimento do Senador Tarso 
Dutra. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
S~SÃO.ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSOS PRO FERI
DOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

Do Sr. José Lins, pronunciado 
na sessão de 5-5-83. 

Do Sr. Almir Pinto, pronuncia
do na sessão de 6-5-83. 

3- CONSELHO DE SUPER
VISÃO DO CENTRO GRÁFICO 
DO SENADO 

Ata de reunião do Conselho, rea
liza em 5-5-83. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE
LIDER ES~ DE-PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

colo de prorrogação, 19, §4Q, 22 a 26,27 § 1'>', 29'a3l, to
dos eles circunstâncíais. 

caminhar a Vossa Excelência cópia do Ofício-o'>' 33~ e de 
seus anexós, de 8 de julho último, que cOntêm os esclarc
dmento:-; do Ministério das ltehiç~s EXiCfiores so-b.re o 
Proj_c~o de Decreto Legislat.ivo nQ 1, de 1982 (n~' 113-B, de 
19tH, na Câmara dos Deputados), que· .. aprova o texto 
do Protocolo para a Sextfl Prorrogação da Convenção 
sobre o CÇJmércio do Trigo de 1971, assinado pelo Go
verno brasileiro em Washington, a 28 de abril-de 198·1" 

Pela aproVação. 

Sala das Com iSSO~. 25 de agosto de 19_82. :..._ Lourival 
Bapti,rta, Presidente eventual - Paulo, Brossard, Relator 
- Martins Filho - Moacyr Da/la - Bernardino .Viana 
- Lomanto Júnior - Dulc"' Braia - TOrso Dutra. 

ANEXO AO PARECER N• 320, de !983 

Aviso n• 309~UPAR/82. 

A Sua Excelência o Sentlor 
Senador Cunha Lim& . 

~m 26 de julho de 1'982. 

DD Primeiro.-5ecreÍárío do Senado Fecl.cral 
Brasília- DF. 

Exce!ent!ssim\) Senhor Primeiro--Secretário: 

Em atenção aoOfís:kl:$M n<f94·.,~.z.·.d,~J-\n?..~o''de 198.4~ 
dessa Casa do COng~es.S6 Na-cional. tt~óHo ii hOnra_deen-

Aproveito a opor.tunidade para renovar a Vossa Exce
lê_ncfa protestos de e!evad~~e~tima e consideração~ -
Joâo Leitão de Ahrel_!. Ministro Chefe do ÜabirJele Civil. 

A Sua Excelência o Senhor'.Do-utor Júlio Cesar de Rose. 
Subchefe de Assuntos Parlamentares do Gabinete Civil 
da Presidência da República. 

Maio de 19S3 

Em 8'de julho de 1982. 

SAL/DPB/33/661:311(00) 
PrOtocolo para a Sexta Prorrog·ação 
da Convenç~o sobre ,Comércio de 
Trigo, de '1971. 

Senhor Subchefe, 
E::rn rcsp.ost'! ao Ofício n'161-SllPAR/82, de 4 deju

nhu do corrente ano, com o qual foi encaminhada cópia 
Uo Olicio n9 SM-94, do Senado federal, relativo as ín~ 
l'ornwções soOre o Projeto de Decr.eto Legislativo n'i' 
lfl9X.2, tenho a hoimt de femeter a Vossa EXcelência, el11-
ancxo, o texto da Convenção _sobre Comércio -do Trigo 
de 1971, bem como cópia da Exposição de Motivos que 
oontêm ·os priilcipais anteçedentes sofne o assu_nto. 

2. Informo, ainda, que o Protocolo e.m apreço en
trou em vigor nodia·l.,dejulho ai! 1981_, devend-o expirar 
t:m JO d~;: junho de 1983. Dos sessenta e um Estados
membros do -Consi::lho Jnternacíónal d_o Trigo, vinte e 
três ainda nàp ratificaram esse P'rotoçólo, inclusive o 
Brasil. O pr~zo para depósito'dos instrumentos de ratifi-
cação do Protocolo expitpu em 30 de junho último, já 
tcndu_u__Delegado brasileiro à reunião do Conselho que 
se iniciou ~m 28 'de junho último; sido instruido a sõJici,.. 
tar'cxtensào dQ.mesmo. 

Apr?veito __ a oportunidade para apresentar a Vossa 
Ex~..-eJCncía Õs prote~;tos da minha perfeita c~tima e distin
ta c:onsideraçào. - Carlos Alberto Leile Barbosa, Secre
túrio de J\swfl~.es Legislatiyq,s. 

COLEÇÀO DE A TOS INTERNACIONAIS 
NV667 

CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO DO TRIGO 
1971 

Conduída em Genebra, a lO de fevereiro de /971 ~ 
aherta à assinatura. de 2fJ de marco a 3 de- maio de-
1971. 

Apmvada_ pelo·Decreto Le-gislativo n' 89, de 27 de 
non•mhro de 1971. 

lm;~rume11f~J de Ratificação deposilado em 
Wa:Jti!Jgton. a 12 de feve-reiro de /972. 

de 197J.IIIradtl mr vigor, para o Brasil, a 12 de fevereil'o 

Pmmulgadà pe!rJ Decr.eto ~ 70.222, de /Pdemarço 
dt• /972. 

Puhlü:ada IW Diário O]ida/ de 6 de março de 
1972. 

Ministério das Relações Exteriores 
Seçào de Publicações 

1972 

Ministério du Relações Exterior<s 
Departamento- de Assuntos Jurídicos 

Divisão de Atos Iniernadonals 

DECRETO N• 70.222 DE I• DE MARÇO DE 1972 

- Promu~ga a Convenção sobre o Comércio do Trig:o. 
O Prestdente da Repúblic<4 

Haven.do sido aprovada, pelo Decreto Legislativo nQ 
X9, de 27 de novembro de 1911,· ~ Convenção- Sobre 0 
Comérci_o do Trigo, co-nclufda em Genebra, ·a 20 de _feve
reiro de I ~71'e aberta à assinatura, de 29 de marco a 3 de 
.maio de 1971: 

E h<~..vendo a referida Convenção_, em cOnforrilidade 
_com .o seu -~r!i1go 26, pa_rágrafo (2), entrado em vig~r. 
para o ~rasll, a 12'd.e fevereiro, de 1972; . 

Õecrc.ta ~l!.f; a Convenção. apCnsa por cópia ao pre 
sente. Decreto, seja execUtada e cumpr'd' t:- . . -
te con_l'o ne_la se c.omém. . ~ a ao rntcl-ramen-

. Brasília. I" de ma~ço de 1972; 15IQ dà Independência e 
841' da República. - Emílio G. Miálci- Mário Gibson 
Barbo=a. 
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ACORDO ISTER.~ACIONAL J)O TRIGO, 1971 

PP..EAMBULO 

A Conferência da:J Nações Unlda:J Sobre o Trigo, !97!, 

Considerando que o Acõrdo Internacional do Trigo de 1949 !o! 
revisto, renovado ou prorrogado em 19:;3, 1956, Í959, 1962, 1965, 1966 e 
1967, 

Considerando que as disposições do Ajuste Internacional sobre 
Cereais, 1967, que compreende, de um lado, a Convenção~sôbre Comér
cio de Trigo e, de outro~, a ConYenção sõbre Ajuda Alimentar~ expira
rão 2. 30 de junho de 1971, c que é conveniente concluir um Acôrdo 
para um nõvo peiiodo, 

Concqrda em ·que o presente Acôrdo InternaciOnal do Trigo, 
1971, compreenda dois instrumentOs juric:Hcos .s;eparados: 

a) A Convenção sóbre Comércio de: Trigo, 1971; e 

b) A Convenção sóbre Ajuda alimentar, 1971. 

e que, tanto a convenção sóbre Comércio_ de Trigo, 1971, ou ambas 
as Convenções - a Convenção sâbre Comércio de Trigo, 1971, e a 
Convenção sõbre Ajuda Alimentar, 1971 --sejam, coilforme. o caso, 
apresentadas para assinatura, ratificação, aceitã:ção ou aprovaçã.o~ 
em contormidade com seus respectivos processos constitucionais, pelos 
Governos representados na Conferência das Nações Unidas sôbt'e o 
Trigo, 1971, e pelos Governos dos Estados metnbros da Corivenção 
sôbre Comércio de Trfgo--do- Ajuste Internacional sõbre Cercais, 1967. 

CONVEl'I'ÇAO SOB;RE COMJ!:RCIO DE TRIGO, 1971 

PAF.T;: I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 1 

Obfet!vos 

São os seguintes os objetlvos da presente C?nvenção: 

a.) Favorecer a cooperação internacional no que se retere aos 
prob!en:tas mundiais do· trigo, reconhecendo a relação exts.tente entre 
o co::nérclo de trigo e a establlidade econômica: dos mercados de o}Itros 
produtos agrícolas; 

bJ Promover o desenvolvimento do comércio Internacional de 
trigo e de farinha de trigo e assegUrai:' que êsse comércio seja. o mais 
llvre possível, no Interêsse tanto dos membros expOrtadores quanto 
dos membros importadores, para contribuir, assim, :~;>ara o desenvolvi
mento dos paises cuja economia dependa da venda éomercial de trigo; 

cJ Contribuir o mais possível para à estabilldade do mercado 
'Internacional de trigo, no inte-rêsse tanto' dos membros importadores 
quanto dos membros exportadores; e 

d) ProPiciar a estrutura, conforme o artigo 21--da presente Con-.. 
venção, para a neg-ociação de. disposições refer'entes aoS preços do 
trigo e aos direitos e obrigaçõe~ -dos membros _em matéria de comércio 
internacional de trigo. 

ARTIGO 2 

Definições 

Pa,ra os propósitos da presente Convenção: 

1. (a) Por "Conselho'• entcnde·s~ o Conselho Internacional do 
Trigo~ estabelecido pelo Acõrdo Internacional do Trigo de 1949 e con
servado como tal p~lo artigo 10; 

Cb) Por .. membro" entende-:se uma Parte na Convenção ou um 
território ou grupo de territórios, a cujo respei~o tenh~ ~Ido f~ita. uma 
noti!icação nos termos do parágrllfo (3) do artigo 28; 

{C) Por :·membro. ef'[portador,. entende .. se um pais enumerado 
rio A...,_exo A; 

(d) Por "membro l:nportador" ep.tcnde .. se um pafs enumer~o 
no A!".exo 'B; ·- - ---

(e) Por ••temfóiio ... com relação a um membro exportador ou. a 
um .t::f.:::::L:o importador. entcnde·se todo território ao quai, conforme 
o disposto no artigo 281 se apliquem os direitos e as obrigações dêsse 
memb,ro cm itirtude d2. presente Convenção; 

INTEltNATIONAL W'ãEAT AGREEII!miT, l97l 

PREAMBLE 

The Unitecl Nations Wheat Conference, 1971, 

Consíàering that the Internat!onal Wheat Agreement o! 1949 
was revlsed, renewed or extendecl ln 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 19S6 
and 1967, 

Consiãering that the provlslon o! the L'lternational Gralns 
Arrange,ment 1967, consisting of the Wheat Trade Conventio::::J.~ 
on the one hand, and the Food Aid Conventton, on the otber, wlll 
expire on 30 .rune 1971 and that lt is deslrable to conclude an Agree
!l!ent for ;t- new pcrlod, 

Have agreed that th!s Internat!onal Wheat Agreement 1971 shall 
consls.t of i:wo separate legal instruments: 

I a; the Wheat Trade Conventlon, 1971, and 

lbJ the Food Aid Conventlon, 1971~ 
and that either the Wheat Trade Conventlon, 1971, or both t.!1e 

Wheat Trade Convention, 1971, and the Fobd Ald ConYent!on, 1971, 
a,.s approprlate, shall ~e submitted for signature, ratlficatio!l, accep
tance or app::-oval, in conformity with tl1eir respective constitutional 
procedures, by the Govcrnments represented at the United Nat!ons 
Wheat Conferenee, 1971 and by· the Governments of Statcs party to 
the Wheat Trade Conventlon o! the International Gralns Arrange-
ment, 1967: · 

WHEii.T TRADE CONVENTION, 1971 

PART 1 

General 

AR'TICLE 1 

Obiectives 

The objectives o! thls Conventlon are: 

(a} To ·.rurther lnternational eo-operatlon ln connexlon with 
wor!d wheat problems, recogn\2ing the relatlonshlp c! the trade ln 
wheat to _the economlc stabillty o! markets for other agricultura! 
produets; 

(bJ To promote the expansion of the lnternatlónal trade ln 
wheat and wheat flour and to ,.secur~ the freest possibie fl~w. o! this 
trade in the_ ínterests o! both exporting and importing members, and 
thus contribute to the development o! countries, the economies o! 
which d.epend on commerelal sales of wheat; 

(c) To contributo to .the !ul!est extent possible to .the stab!llty 
9! lhe lnternat!onal wheat market in th.e lnterests o! both lmporting 

. and exporting members; and 
(d) To provlde' a framework, ln con!orm!ty wlth Ariticie 21 of 

the present convent\gn, for the negotiation _of provlsions re1atlng to 
the prlces of wheat and to the rlghts and obllgatlons of members 
ln respect o! intern~tional trade in wheat. 

ARTrCLE.2 

Defin!tions 

For the purposes o! this Conventlon: 

1. (a) "Councll" means the Ioternatlonal Wheat Councll estab
líshcd bY the !nter'national ·wheat Agreement 1949 ahd cont1nued lll 
belng by Artiele 10; 

(b) "Member" means a party to th!s Conventlon or a terrltory 
or a group o! territories ln respect o! which a notification has been 
made pursuant to paragra:ph 3 o! Artlele 28; 

(c) · "Exportlng member" means a member llsted ln Annex: A; 

(d) ••tmportlng member" means a member llsted 1n Annex B: 

(el 11TerritorY" in relation to an expotting or importing me:mber 
lneludes any terrltory in respect of. which the ·rlghts" and obllg:>tlons 
o! that member undor · th!s Convention apply under Artlcle 28; 
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(!J Por "Comité Executivo" entende:se o Comité estabelecido 
nos têrmos do artigo 15; 

(g) Por "Subcomitê Corisultivo sóbre _Con_diçõ_es de Mercado" 
entende-se o Subcomltê estabelecido nos têrmos do artigo 16; 

(h), ~or "~ereals" entendem~se trigo, centeio, cevada, aveia, mi
lho e sorgo; 

<Ú Por "trigo" entende-se o trigo em grão, quaisquer que sejam 
suas especificações, classe, tip.o, grau de qualidade, e, exceto quando o 
contexto exigir de outro modo, farlnha de trigo: 

(j) Por ''ano-safran entende-se o periodo ep.tre 19 de julho e 30 
de junho; 

(k) Por ''bushel" entende-se, no caso do trigo, 60 libras avoir
dupois oU: 27,2155 quilogramas; 

U> Por '"tonelada: métrica" ou seJà.~ l.·ooo quilogramas, entende
se, no caso do trigo, 36,74371 "bushels''; 

{m) (i) Por "compra" entende-se _a compra, para fins de im
portação, de trigo exportado ou a. ser e;<Portado, a um me~bro expor
tador pu a mernbro que não sej3. exportador, cop.Iorme o ·casa, ou, 
dependendo do contexto. a quantid_adê de trigo assim comprada; 

di> Por .. venda" entende-se a venda, para ~xport~ção, de trigo 
importado ou a ser importado por um membro importador ou por um 
melnbro que não seja importador. conforme a caso, ou; dependendo 
do contexto, a quantidade de trigo assim vendida; 

(iii) Qu;ndO, na ·presente Convenç[o, se fizer referência a uma 
cm:fipra 011 a uma venda, 'entcnde~se que .a referência. é feita nã_C? _só 
às compras ou Yendas concluídas entre os Govcm_o_s interessa.dos •. m.a~ 
também às compras ou vendas concluidas entre comerciantes parti
culares e, ainda, às compras ou vendas concluídas ~ntre Ulll comer
ciante p~rli~ular e o Govêrno interessado. Nesta definição, entender
se~á também por "Govêrno" o Gov~r-no de qualquer território ao qual 
se apliquem, nos têrmos do artigo 28, os direJtos e as obrigações de 
qualquer Govê.rno·que ratifique, aceite, aprove a presente Convenção, 
ou a e!a yenha a aderir. · · 

(n) Tôda referência, na presente Convençõ.o, a um uoavêrno 
represen't;ado na Conferência· das !\Uções .unidas .sôbrê. o Trigo, 1971", 
deverá ·ser ente-ndida como abrangendo a Comunidade Económica 
Européia {dorava:qte deslgnada ·par CEE). Par ·Conseguinte, conslde
rar~se-â_ que. tQQa_ ref~rência, na presente Convenção, a <~assinatura", 
"'c!epéslto de _instrumentos de ratin~ação,_ ace1ta.ção ou ..aprovaçã.o", 
"ir~:t:-t:.:r .. e:r.to de adesão~·, ou "declaração de aplicação provisória" por 
UJ;:l Gcvhno, 1r.c1ui, no ca::;a da CZ.E, .a_ ãsSlnatura ou declaração de 
aplicação prr;V16órta cm nome da CEE-, por-·sua autoridade competente, 
e depósito do instrumento que, cm confotrnidade com os procedimen
tos institucionais dri. CEE, deve Ser depositado para a conclusão de 
uma co:r~-tenção lntC!rnacirJnal. 

2. Todos os cálc\llos sõbrt; _o equivalente, em trig9, às compras 
de rarl:1ha ele trigo serão hnsc~dos na· percentagem de cxtração indi
cada no contrr,.to entre -o con:lprador e o vendedor. Se -não fôr indicada 
tal Percentagem, conslderar-se-ã que, Para os efeitos dos ditos cál
culos. e a menos que o -conselho deçida de outra 1or~a. setenta e 
duas unidades d.c pêso de farinha de trigo equivalem a cem unidades 
de pêso de trigo em grão·. 

ARTIGO 3 

Compras comerciais e transaç6es especiais 

1.- Para os fins da presente Convenção, compra comercial é uma 
compra tal como definida no artigo 2, cretuada cm conformidade com 
os procedimentos comerciais usuais do comércio intr;rnacional, excluí
das as transações a que se refere o parágrafo (2) dêste artigo. 

2 .. Para, os fins da presente Convenção, transação especial .é 
aquela qu-e contém características introduzidas pelo Govêrno de um 
membro interessado que não estejam dt' a_côrdo CO!Jl as práticas co
merciais correntes. As transações especiais compreendem: 

a) As vendas a crédito em que, como resultado de intervenção 
oficial, a taxa de juros, o prazo de pagamento ou outi-as condições 
correlatas· não estejam de acõrdo com as to.xas, os prazos ou as condi· 
ções usuais para o comércio no mercado mundial; 

b) As vendas em que os 'recursos necessários para a compra ,de 
trlgo são obtida;; do Govêrno do.pais e>.-porto.dor mediante um emm·és-
tlmo ligado â compra de trlgo; -· · 

(fl. "Executlve Commlttee" means the Committce establlshed 
under Articie 15; · 

(g) "Advisory Suh-Committee pn Market· Condltlons" means the 
Sub-Committee establlshed undcr Artlcle 16; 

(h) "Gralns" tnea.ns wheat, rye. barley, oats, maize and sorghum; 

(1) "Wheat" includes wheat grain of any dcscription, class, type, 
grade or. quality and, except where the context otherwlse requires, 
wheat flour; 

(j) "Crop year" means the perlod !rom 1 J'u!y to 30 June; 

(k) ''Busbel" tneans in the ~ase ot wheat stxty pounds avoir .. 
dupols or 27.2155 ktlogrammes; 

(1) "Metrlc ton", or 1,000 kllogrammes, means 1n the case ·ot 
wheat 36.74371 bushels; 

(m) (i) "Purchase" means a purchase for :1mport o! wbeat 
exported or to be export9d from a!l exporting member ar trem other 
than an exporting member, as ~e case may be, or the quantlty ot 
5?-Ch whe~t so P?rchased, as the contex~ requires; 

(ii) "Sale" means a sale for export of wheat imported ar te be 
!mported by an importi;ng member ar by other than an importi.."lg 
tnember, as the case may be, ar the quantity of .such wheat so sold, 
as the cóntext requlres; 

fiii) Whcre !efcrence is rnadc in thls CorivcnUon to a purch::tse
or Sale, it· shulT b~ "Undr.rst.ood _to rcfc:t no~ only to purchc,scs ar s:1Ies 
conclud_cd bctr.-ccn t!:e Governmcnts conccrncd but ~lso to purch::tses 
or ::;ales conchí.rled bcitwc'-'n p:-i\·ate tradcrs _and to purchases or sa!es 
concluded. bctween a private tra-dcr and the Govcrnment concerne::!. 
In thls dcfinition "Govcrr~ment" sh_au be· dc:t:med to include the 
Governm,mt· of any territory in rcspCct af whlch the l-ights and 
obligu.tions o! an'y Governr.'lent ratifying;:, :1cccpttng, approving ar 
acccding to this Convcntton apply under Articlc 28; 

(n) Any refererrce in thts Conventton to a ••oo~ierr.mer .. t repr:=s
enteà at the United Nations \Vheat ConfE:rence, 1971", shüll ba co:o.st
r~ed ·àS i4l:cltidil1g n l·efcrcnCc to tbc E:urô·~cun Economlc Comrnunlty 
{hcrelno.fter refcrred to n.s the EEC>. AC":ordingly, any- re!ercnce in 
this Conventiõn to "signaturc" ói to thc "deposlt of instrum.cnts o! 
ratiflcaticn, ucceptancc ar approvar• or '.m lnstrument of access!on" 
ór a "dccJaration of provls!onnl applic::t',ton" by a Governmbnt sho.ll, 
in thc. case of U1e EEC bc ·canst.:u\.d as ir.cluding signature or 
-dcclarat:on of provlsionn.l o.ppllcation on behalf of thc EEC by lts 
competcnt authority and the drno5it ar thc instrumcnt requircd by 
the instituticH-:.::~.1 procedurcs of · the EEC to be deposlted for the 
conclusion of an Intcrnational a_grccment. 

2. All ca1cu1ation of t.hc wheat cquivalent. of pui-chUseS o! 
wheat flour shall bc madc on tilc bas!s of the rrtte o! cxttaction 
indicated by the contract betwec:n' the buyer 'and the sener. If no 
such l'atc is, i>'ldiCarcêl, sevC'ntY-two units by \\'eight of wlu:~o.t flour 
.shall, for the 11urposc of such calcul::üions, be deenl.ed to be cquiv ... 
alent to one hundred units by weig-I1t of wheat graln unless the 
Council decides othcrwise. 

ARTICLE 3 

Commercial purch'ases and special transacttons 

1. A comm.erc_ial ·purcha.se for thc purposes of this Canvention 
1s a purch~sc as tlcfin~d in Ai·ticlc 2 which conforrns to the usual 
· commeréial pi-::~.cticc·s. in intcrn::ttional tro.de and whtch does not in .. 
élucte those trD.nso.ctio'nS referrcd _to in po.i-agraph 2 of this ArH4iê. 

2. A spcclal tro.nsaction for .the purposes of this Co1went1on is 
one which include.S fcatures inlrodticed U~· the Gbvcrnrúent-- of a 
mcmber concerned which do not ccn!Orm to usual commerclal pra.c-
Uccs. Spccia'l tro.nsa.ctlons includC_ fhe following: 

(a) Salcs on crcdft in \Vhich, as a result of govcrnment, inter· 
vention, thc intcrcst rate, pcriod of payment, ar othcr rctated térnls 
do not cmúorm to the commcrclal r:ltes, pcriods or terms prevalling 
in the world market; 

(b} St;.le_s in which thc fundS ror the purchasc or wheat ate 
obtaincd under a loan from the Govcrnmc-nt o! the exparti.ng mem ... 
ber tléd to the purchase of wheat; 
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c) As veZl.das em moe4a do país importador, que nã_o seja trans
ferível nem conversível em numer(irio ou ·em mercado-r_ias dtsponivei~ 
no p::.is expnrt~dor; 

d) P~s vendas efetuadaS dentro de acôrdos coructtiais com ajustes 
especiais de pug::ur.ertio que cofu.preelAdam a coiiiPérisaçãci 15i~aterai dos 
saldos c.redo:-es mediante ln.tercãmbio de mercadorias, exccto quando 
o pais exportador e o pais .!rn.Portado,r interessados concordem em que 
a -ver..-!2. s.c::ia cmislderada como cometclal: 

c) .P..s operações de troca: 

(!) resultantes da !ntervençãp de Governos, nas quais o trigo é 
trocado a preços diferentes dos que prevalecem no mercado mundial. 
ou 

(fi) sob patrocínio de um prog'ranta -oficial de compras, salvo 
qua;ndo a compra de trigo resulte de uma operação de- troca em que 
o país de destino final não esteja mencionado no contrato de troca 
original; 

f) Os donativos de trigo ou as compras de trigo realizadas_ com 
fundos de um donativo em numerário conc.ectido especiflcamerite para 
êsse :fi..:m. pelo país exportador; 

g) Quaisquer outras categorias de transações conforme determi
nação do Conselho, que contenham características introduzidas pelo 
Govêrno de um pais· interessado e que não estejam de acõrao com as 
prã.ticas comerciais corrente~. 
3. Qualquer questão levantada pelo Secretário Executivo ou por 
qualquer membro exportf,l.dar ou importador sôbre se uma transação 
cor...stitul uma compra comérc!a~s tal como definida no parágrafo (1) 

dêste artigo ou uma transação especial, tal como definida no pará
grafo (2) dêste artigo, será. decidida pelO Ccnselho. 

ARTIGO 4 

Registro e noti/icaçõ.es 

1. O Conselho manterá r_~g!s~_:os . -~-~parados correspondentes a 
cada ano-safra: 

(a) para os fins da aplicação da -presente Convenção, de tõdas 
as compras comerciais feitas por países-membros a outras países
membros e a países não-membros, e de tõdas as imPortações de paises
membras "procedentes de outros países-membros e de países não
membros, feitas em condições que as caraterizem cOmo transações 
especiais, e 

(b) de tôdas as vendas comerciais realizadas por paises-roembros 
a países não-membros, assim como de tõdas as exportações de pa-íses
membros para países não-membros realizadas. em condições que ·lhes 
emprestem o caráter de transaçõ.es especiais. 
2. Os registras ·mencionados no parágrnfo precedente serão orga
nizados de mOdo que os. registras das transações especiais fiquem 
separados dos registras das transaçôes comerciais. 
3. A fim de facllltar o funcionz.mento do Suhcomitê Consultivo 
.sõ:bre Condições de 1Sercado, nos têrmos do. artigo 16,_ o Conselho 
ma.ntcrá registros dos preços do mercado internacional de trigo e de 
farinha de trigo •. assim como dos custos de transporte. 

4. Em ·se tratando de; trigo qu~ chegue aO pais· de destino f!nal, 
dt:pvís de ter sido revendido cm um país que não se-ja o de origem, ou 
de haVer passado através dêste, ou de ter sido reeml;la.rcado em seus 
po!"tos, os paises-memhros !ornecerilo~ na m~dida _do possívclt as 
Informações que permitam incluir a co.mpr~ ~ou ·a t.tansação nos 
registres mencionados no~ p~râ-gtafos (1) e· (2) dês.te a~tiga, com9' 
cornpra ou transaçã.o tenlizadà entre o país de origem e o país de 
destino final. No caso·· de revenda. o disposto neste parágrafo será 
aplicado Unicamente se o trigo tiver sido produzido no pais de origem 
durante o mesmo· ano~safra. 

5. O Cor~selho poderá autorizar o registro das c9mpra_s para um 
ano-safra: 

(.a) se o embarque se cíetuar dentro de um prazo razoável, de 
até um mês, fixado pelo Conselho antes do inicio ou depois do tér
m.illo do referido ano-safra; e 

(b} se os dois membros interessad·as assim acordarem. 

6. Para os fins dês.t~ artigo: 

(a} os países-membros remeterãO ao Secretârlo Executivo as 
informações sôbre as quantidades de trigo que tenham sido objeto ~ 

(c) Sa.les for currenc"y of the importing member wh!ch is not 
transf(n·able _or convertible into currcncy or goads for use ln the 
exporting mcrnber; . . 

(d) · Sa1es uncfcr tr~de .agreements wllh special pnsme:nts ar.ran&"
ements which included clearing accounts for settling credit bal.ancas 
llllatera;ly through the excllange o! goods, except where the export
lng member and the importlng member concerned agree that the 
sal e shall be reg:;t.rded as commercfal; 

(e) Bar ter transact10ns: 

(i) which result from the 1nterventlon o! governments whete 
wheat is exchangcd at other than preva.Uing world prices, or 

(11) which lnvolve spon.sorship under a government purchase 
J?rograi!?-me; except where the purchase of wheat results from a bar
ter transact.lon ln whlch the cpuntry of final destination was not 
named in tlle original barter contract; 

(!} A gift of wheat or a purchase o! wheat out o! a mo::1etary 
grant by the exporting member made for that speciflc purpase; 

_ (g) Any other categories of transactlons. as the council may 
prescribe, that lnclude fentures fntroduc~d by the Govermnent c! 
a member conccrned which do not conform to usual commercial 
prn:ctices~" 

3. Any questlon.s ra!sed by the Executlve Sec<etary or by any 
exportlng ar importing member. as to whether a transaction Is a. 
commercial purchase as defined _ ln paragraph 1 of t.hl.s .Artlcle or a. 
special transacUon as deftned ln paragraph 2 ot th!s Artlcle shall 
be dec!ded by the CouncJJ. 

ARTICLE 4 

Recording and. reporttng 

1. The Cóuncil shall keep separa te records for each crop · year: 

(a) for the purposes of the operation of this Cor..vention, of 
a.ll commerclal purchases by members from other members and non
members on terrns which render ~em spec!al transactio~s; .and 

(b) o! all commercfal sales by mernbers to non-members and 
o! all exports by mcmbers to non-meriJ.bers on term.s which render 
them special transactions. 

2. The recotds re!erred to ln the precedlng paragraph sha!l be 
kept so that records af spccial trans.actlons ·are sepaarte from records 
o! commerclal tran·sactions. 
3. In order to fllcllltatc the o~cratJon of the Adv!sozy Sub
Commlttee on Market C<mditlans -qnder Article 16, the Cou...~cll .sha.U 
keep records o! Internatíonal mark~t· prlces. fot wheat 3.nd wheat 
flour and af transport~tlon costs. 
4. In lhe case o! any whcat whlch reachos the country of 
fin:?-1 destination aftcr re~salc in, pasSaf;fC through, or trans-shipment 
írom thc Ports of a. country other than that .ln which th.e· when.t 
originatcd, members shall to thc m ... ulrnum extc"nt pos.siblc m~k..~ 

~vallable such infornmtion as will cnablc the purchase or transac
tion ta bc entcred in thc rccords rc!errcd to in paragn.tps 1 and 2 
of th!s Artiçi6 as a purch::tSe or transactian bctween the country ot 
origirl a.nd the country of final destination. In the case of a re-sale, 
the provlsion of this po.ragraph sha!l apply i! tl1e wheat origlnated in 
thc country o! Ol'igln duríng thc s"':tmc crop y~ar. 
5. The Council ri'wy authorize purchases 'to be recorded for·a 
crop year_ i!~ 

(a} the loading per~od im:olved is within a reasoD.a.ble tlnte up 
to one month, to ~e decidcd by the Councii, belore the begi:mlng 
or a!ter the end of that cr.op Year; and 

Cb) the _tw9 members conce~ed so agree: 

6. E'ar ·the purpoie o! thls Article: 

(a) members sha.ll sendo_ to the Executive Secretary such informa.-
tion concernlng the quantlties of whent fnvalved ln commercial sales 
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compras e vendas comerciais e de tr::msaçõ-es espectais, que o Conse
lho, nos limit-es de sua co:np-otênda, venha a solicitar, inclusive: 

(i) com relação às transações especiais, os pormenores das refe
ridas transa~ões que perm.itam classificá-las em conformidade com 
o artigo 3; 

{li) com relação ao trigo, as Informações disponíveis sôbre tipo, 
classe, grau e qualidade c sõbre as ,ftuantidades corrcsponderites; · 

Um com relação à farinha, as informações disponíveis que per
mitam identificar a qualidade da farinha e :as quantidades corres
pondentes a cada uma das diversas qualidades; 

(b) os membros, quando e!etuar.em _g.1{partações dé forma:- re-: 
guiar, e os i:Iemais membros, conforme deCisão" -do _CoiLselho, :femete
rão ao Secretârlo Executivo as in!orma_ções sõbre _p_s _ __preços _nas tran
sações comercli11s o, quando disponíveis, nas -tranSações especiais .. bem 
como dados réferentes às especirtc_a.ções, classes~ tipos, graulj: e quali
d3.des de trigo e de far.inha de trigo solicitados pelo Conselht?; 

(C) o Conselho coletará regularmente inforn'lações__sôbre a_s taxas 
de frete correntes, ~ os membros comunicarão, ·na nledida do pos:sivel, 
as lnformaçõ•s complementares que possam ser sollc!tad;>.s pelo Con
selho. 

7. O Conselho elaborará um regulamento para os relatórios e 
reg:!stros mencionados neste artigo. J::sse regulamento ~etermlnará a. 
!requêncla e a mar-eira segundo a ·qual deverão ser efctuados tais 
reiatórios, assim como as obrigações dos países-membros a- êsse res
peito. O Conselho_ !!laborará também dispositivos sõbre o proceSso de 
emenda dos registres ou declarações em seu poder, .inclusive dispositi
vos para a soluçB.o de qualquer controvérsia surgida coci relação a 
êsst:s. No caso "de. qualquer pa"í.s-membro, ·repetida e lnjustlficàvel
m.ente, ddx.ar de fazer os relatórios previstos neste artigo, o Comitê 
Exe:cutlvo provld-c:nc1:uá. consultas com o reférido país,· com vistas a 
remediar essa situação. 

ARTIGO 5 

Estimativa das necessidades e disponibilidades de tripa 

1. O mais tardar até 19 de outubro-, no caso d~ países do HCmis
!ério Norte, e· até lQ de fevereiro, no caso de paíseS ·do Hemisfério Sul, 
cada país importador comunicará ao Conselho a estimativa das quan
tidades de trigo que necess~tará_ I.m_portar, em condições comerciais, 
:;.esse ano·sa.fta_. __ PosterlormentcJ cada p!iís lmportadQ.t: poderã C!JffiU
nlc::r ao Conselho quaisquer modillcaçães que Mseje Introduzir em 
S";la estimativa.. 
2. O mais tardar até 1'9 de outubro, no caso de palses do Heinls
!érlo Norte, ,e até 19 de fevereiro, no caso de países do Hemisfério 
Sul, cada pais exportador coniunicará""aQ Conselho a estimativa ~as 
quantidc.des c!e trigo de que diSporá para exportação no referido ano .. 
safra. Pos~rlormcnte, cada. país exportador ·poderá comunicar ao 
Conselho· as moctiflcações que deseje. intro_dJI_zlr _em sua c:stimat!va. 

3. Tõdns as estimativas comunico..das a.o Conscl}"lo serão utmza
.das para fins da apJicação da prcsent.e Co_nyenção e sQmcnte poderão 
ser daGas a conhe-cer aOs países exportadores e importadores nas 
condições estabelecidas pelo Conselho. As estimativas apre.Sentadils· em 
confcrmldade com o disposto neste artig__o não terão, de moflo- algum, 
caráter vlnculatórlo. ~ 

ARTIGO 6 

Consultas sóbre comliç6~s do mercado 

1. Se o Subcomitê Consultivo sôbre COndições d.~ Mercado, no 
decorrer de seu cOntínuo exame do-m,ercado,.nos têrnlàs do p~rágrafo 
(2) do artigo 16," entender que surgiu, ou é iminente,. uma situaçãO de 
instabiHdude do mercado, ou se t.a.l situação tór levada ao conheci
cento do Subcom1tê Consultivo pelo Secretário Executivo, pon;lp!cia~ 
tiva próp~·ii ou a pcdldo P,e qualquer membro e......:portãdoi ou importa .. 
dor, o Subcom.itê Consult.ivo comunicará imediatamente os fatos 
re!er1dos ao Comitê Ex~clltiva. A·a infofmâ·lo, o Subcomitê Consult1y9 
atentará ·particularmente para aquelas circunstâncias que tenham 
provocado ou ameacem provocar a situação de instabilidade do mer..;. 
cada, inclusive as flutuações de pre.ços. O Comlt~ Executivo .se reunirá 
dentro de clnco dias para examinar a situação e considera~ a possib1-
liJ=lade de se chegar a soluções mUtuamente aceitáveis. 

and purchases and speciill transactions- as the Councll within its 
eompetence may requíre. including: 

(I) ln relation to speclal transactlons. such detail çf tna trans
actions as will eo.able th~m {.a be classifled ln accordaiJ.ee_ with Arti· 
c_le 3; 

(ii) ln respect of wheat, such !nformation as may Oe avalln.ble 
as. tn the type, class, grade and"qua.lity, and the qu::mtities relating 
thereto; 

(iii) ln res:Pect ai flCIUr; such information as may be avaUz.ble to 
ldentl!y the "uauty of the flo.ur a!)d the quanti~tles rela>ing to each 
scparilte <iuality; 

(b) members when cxporting on a regular basts, and ~uc!l other 
members as the' council s!lall decido, shall send to the Executl\"e 
'Secrctary suçh inforl-n~tion rclaqng to prices of camm.erCio:1 . an:f, 
where availqble, spee;ial transacttons in such descrlptions,_· clas~es, 
types, grãdes and qualities ·.ar whcat and whaat flour as tl\e Coun"Cil 
may require; 

c) the coUncil shall obta.in regular information on currentli 
prevailing transportation costs, and members shaU to the extent 
practicable r,;port Sllch supplementary informatlon as the Cou."'"lcll. 
maY r~quir<!. 

7. The Counc!l shall. mõke rules .o! proced1,tre fqr the reporto 
and ~records refcrred to ln thls Art!cle. Those .:rule.s shall prescrlbe 
t.hc !rcqucncy and thc manner ln whlch thosc report.'l Shall be m:1de 
a.nd shall prcscribe __ the dutics of 'mcmbers with regard thcreto. The 
Council sh.all also make provislon for thc amendnicnt O! any rccords 
or statements kcpt by it, includinli provlsion for the settlement o! 
any dispute arlsil1g in connexion thcrewith. I! any member r~peatedlY 
and unrea,sonilbly fails ~o _mnke reports as reQuired by this' Article, 
the Executlve Commlttee shall arrange consultatlons wlth that mem-
ber to remedy the sltuatlon. ~ 

ARTICLE 5 

Estimates ot requ!rements arid ava!!ab!lity ot. wheat 

1. By 1 October _ in the case of Northern Hcmfsphere countries 
and 1 Fcbrm1.ry ln the· case of Soutl_lern Hemts_phe:re countries, Cach 
1mport1ng mcmber shnll notlfy tl;1e _Council o! its estimn..te ol its com
mercial :lmport requirements of wheãt ln that. crop year.· Any lmpor
ting membcr n1ay thereaftcr notify the Co\.mcll. o! n.ny ch3.nges 1t 
rilay desirc to make ii1 íts .. cstimate. 

2. By 1 Octóbcr- ln the case of Northern Hemispherc- countrles 
and 1 February ln the cilse of Southern Hemi!3phere countrles, eacb. 
exportÚtg mcmber shaÜ notify the Council. of itS estimate. of the 
wheal lt wlll ~ !lave avallable for _cxport ln that crop year. Any 
exporting mcmbcr may thcareafter n·ot!fJ the Council of any changes 
it m::ty desire to make fu its estima te. 

3. All estlmates notlfled to the Councll shall be used for the 
purpo.Se of the admlnistration- o! this Convcntlon :Índ niay ohly 
be .made avn.Hable to exporting and importing m~mbers on such 
condltlons as the Councll may prescrlbe. Estlmates submltted ln 
accordance wlth this Article shall in no way be binding. 

ARTICLE 6 

Consultations on market conditions 

l. I! the Advlsory Sub-Commlttce on Market Condltlons, ln 
the course o! its continuous review o! the market undcr parngraph 
2 of Article 16, i_s of the oph1ion ~h~t a situatian of markct tr..stabillty 
has ari~en or threatens imminently to arise, or !f such a sltuation 
Is called tothe Advisory Sub-Commlttee's attel•tlon by the Executlve 
Secretary on · his own lniti"ativ~ Or at the requcs.t .o! any exportirig 
ar importiug member it shall immedín.tely repor't the ·facts con .. 
cerned to the Executlve Cómn1lttee, The Advlsory Sub:Comm!ttee 
sha.ll ln so in!ormJng the Executtvc Com:nittee give particul:tr re-
garrl to those circumstances whtch havc l;lrought about, ar threaten 
to. bring a.bout, the 'situ:J.tion_ of market ~.nstilbility, including price 
fluctuations. The Executlve Committee shall mect within five market 
days .to revlew the situation ·and to consider "whether it would be 
posslble to arrlve at mutually acceptable solutlons. 
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2. Se considerar conveniente, o Comitê Executivo informará o 
Presidente do Conselho, o qual poderá convocar uma reun1áo do 
,Conselho para eximlnar a situação. 

ARTIGO 7 

Controvérsias e reclamaçôes 

1. Qualquer eoutrovérsfa referente à _interpretação ou à aplica
ção da presente Convenção, que não .seja resolvictã. por negocl:ição, 
será submetida à. dectsão-do Coriselho, a pedido 'de qualque_r país que 
s_eja parte da controvérsia. 

'2. Todo me:nbro que considere seus Interêsse.S,- como parte na 
presente Convenção; gravc!nente ljrejudicados por medidas, de um ou 
m::.is membros, que afetem a execuçâo da prescrite ConyeOção, poderã 
submeter a questão ao Conselho. Ne-Ste- caso, o conselho consultará 
imediatamente os membros _interessados, a. fim de resolvê-la. Se a 
questão não fór resolvida através dessa::r consuJtas, o Conselho a 
estudará mais detlda:rriente e pode;á Iazer recomendações aos mem
bros interessados. 

ARTIGO 8 

Exame anual da situação mundial do trigo 

1. a) Con1 o propósito de alcançar os Õbjeivos da presente 
Convenção, enunciados no artigo 1, o Conselho examinará anualme.."lte 
a situação- mundial ljo _trigo e informará os pafs~s .. membros das re .. 
percussões que possam ter no cçmét-cio internacional çs fato.s que 
surjam dêsse exame, ·a fim de que os referidos paises tfnham em 
mente essas repercuSsõeS ao fixarem e executarem suas respectivas 
politicas internas. tanto agricoln. quanto de pi'eços; ~ 

b} O exame será baseado nas inforinações disponíveis sôbre _a. 
pro-dução nacional de cada pais, os estoques~ o consumo, ·as preços ~ 
o comércio de trigo, incluindo tanto as trá.r.sações comerciais quanto 
as especiais; 

c) cada membro poderá fornecer a:o Cons-elhp _çt_adqs _úteis para 
o e:c·:"ame anual da ~ituação mundial do trlg:o, aos quais o- Conselho 
ai:ada r.3.o tenha Udo acesso, ou pof-via. direta; ·-o'-1_ pOr intermédio 
do· organismo apropr13.do dentro do sistenln. ctãs Nações Unidas, inclu
sive a Conferência das Nações Unidas sóbre Comércio e DeSenVolvi
mento CUNOTADJ e a Organização das Naçôes urildas para a Agri
cultura e a AUmentação CFAOJ .. 

2. Ao levar a cabo o_ exame anual, o Conselho estudará os meios 
que permitam iD.creznentar o cons)Jmo de trigo, e- poderá empreender, 
em cooperação com os países-membros, estudos sôbre temas tais como: 

a) os fatôres que afetam o consumo de trigo em dfVerso.s paises; 
e 

b) os melas para 'incrementar o consúmo. espe;clalrnente nos 
países em que se verifique existir possibilidade de maior, consumo; 

3. Para os propósitos dêste artigo, o Cdnselho levará em _conta 
t·rab:alhos s·õbre cereais .realizados pela UNCTAD, pela FAO e por ou.:. 
tras organizações lntergovcrnamentais, no irltuito de evitar duplicação 
de atividades, e pOderá, se achar conveniente, e sem prejuizo da gene
ralidade do disposto no. parágraf-o (1) _do_ arÜgo 20, ~oncluir ajustes 
de cooperação· para real!zar qualquer -de suas atividades com Orgar..i
zaçóes intergovernaméiltais, e também coffi os Governos de quaisqUer 
Estados-rilenibros· das Nações~ Uri.idas ou de. suas agências especiall
~adas, que não sejam -parte na -presente Convenção -e _que tenham 
um interêsse primordial no comérçlo lnternacio"nal de cereais. 

4. Nada do disposto neste artigo prejudicará' a completa l!ber· 
dade de ação dos· paises~membros de fixar e orleÍ1tg.r suas politlcSs 
internas, tanto agrícola quanto de preços. 

ARTIGO 9 

Diretrizes referentes_ às transações cóncessionafs · 

L. Os paise.s-membros compt'à1netem-Se a realizar 'qualquer tran
.sação concessionai de trigo de form·a a não causar prejuízo às estru
turas ·.normais da produção e ao comércio lnternacionai. 

2. Para êsse fim, os paises-membros tomn.rãO "as medfdas apro
priadas para. fazer com que as transações conccssionrils séjam aqiclo
nais às vendas comerciais que, na falta das referidas tranSaçõés, 

2. The Execut!ve Commlttee shall; Ir It considers lt npproprlate, 
inform the Ch~irman of the Councn who may convene ·a session ot 
the Councll to revíew the sítuat!On.. - · 

ARTICLE 7 
Disputes at!d complaints _ 

1~ Auy dispute concernlng the interpretauon· or applic"ation of 
thls Conventton which is not scttled by neg:oti~tion shall, at the 
requcst of any member which Is a party to the dispute, be referred 
to the Council for deds!on. 
2. Any member which considers that its :lnterests as a party to 
this Convention have been ser"Iously prejudiccd by actions o! any 
one- or more members affecting the open,ltion of this Convention 
may" bring the matter before the Council. In such a case, the Couhcll 
~hall immediatcly col}sult with the membcrs conccrncd in arder to 
resolve the n1attr.r. I! the _matter is not resolved through such 
consultàtions, the_ Council shall cOnsider the matter further and 
may m.ake recommendattons to the members concerned. 

ARTICLE 8 

Annual review oj the world wheat situatton 

1. (a) !n the furtherance of the objectives of thls Conventlon 
as set forth ln Artlcle 1, the Councll shall a.nnually rei-'iew the 
world wheat situation and shall inform members o! the effects 
~pon the internatlonal trade. in wheat of the facts whlch emerge 
from the review, in order thut these effects be kept ln mlnd by 
these members ln determln!ng and administering their .1!1ternal 
agricultural à."nd prlce poHcies. 

(b) Thé review ·shall be cartled out in the light of informatlon 
obtaihable Iii l-elation to national prOduction, stàcks, consumption, 
prices and trade, including both comrnercla.l and speclal transa.ctions 
o! wheat. 

(c) Euch member may submit to the Council Informatlon whleh 
is relevant to the ar.nual rcview o! the world 'vlteat situatlon and 1s 
not already a.vailable td the Council eitb,er directly or throug:h the 
appropriate organ!zation ln the United Natlons system Includlng 
the -. United Nations Conference ~on Trade and Develonment 
CUNC.TADJ and the Food and Agriculture Organize.tion o! the Únlted 
Natlons <FAOJ. 

2. In c:arrylng out the annual review, the Council shall consider 
the meah.s .through whlch the conSUlllption of wheat may be In
creased, and may undertake, in co·operat1on With members. studies 
of such matters $.s: 

C a} factors affecting the consumptlon ar wheat in varlOus 
countries, and 

(b) means of achieving-lncrca..sed consumption, particu!arly I-'1. 
countries where the posslbil!ty o! !ncreased consumptlon Is found to 
exlst. -
3. For the purposes o! this Artlcle, the Councll shal! take !nto 
accaunt work dane on grains by UNCTAD and the FAO o.nd by other 
intergovernmcntal organizations, in arder to avoid duplica.tion of 
worlt, a.nd may, wit~ut prejudice to_ the gencrallty of paragraph l 
of Art.icle 20, make :such arrangemertts rcgarding CO-operatron in any 
of its ac:tivities as it consi~ers desirable with · such !ntergovernmental 
organizations_ and also vr:1th any Government.S o! Members . of the 
United Nations ar- o! the ·specialized ·agencies not party. to. thÍ:S 
Convention which have a substahtiai lnterese 1n the internat!onal 
trade in gralns. 

4 .. Notlling ln thls Article shall prejudlce lhe complete .l!berty 
o! action of any mcmber in the determlnatlon and administration 
of its internal agricultura! anU price policies. 

ARTICLE 9 

Guidelines relating to concessionai transactfons 

1. Members undertake to conduct any concessionai transactions 
ln wheat in such a way as to avoid harmful interference v.·ith normal 
patterns of productlon and internatlooal comm·erclal trade. 

2. To this end membcrs shall undcrtaice approprlate rnen..::ures 
to cnsurc _that concessionai trn"nsa.cqon~ are adclitianal to commerclal 
sales which could rcnson.c.bly bc unticipated· ln the absence of such 
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po'~(,riam ter sido razoàvclmentf! prcvist~ssas medidas serão toma .. 
das em con!ormtdade com ·os Principias e :Óiretrizes sôbre- a DispoSição 
de' Excedentes. recomendados pela FAO, c poderão.estipular que um 
nivel determinado de importações de trigo, acordado com o país bene
ficiârio, seja mantido, em têrmos globais, por êste. Ao se estabelecer 
ou adaptar o referido niYtÚ; serão le~ados- em conta o volume dás 
irr..pOrtações comerciais em um período representativo e as condições 
econóir~lcas do país bene!iclárlo, especialmente a. situação de sua 
balança de pagamantos, 
3. Os paises-membros, ~.o reali~arem çperações (ie exportação 
em cOndições .co:n.cessionais, estabelecerão consultas eom os. paise~
membros exportadores cujas vendas come"rcia:Is possam ser afetadas 
pelas referidaS transa,_ções, na maior medida ppssível antes de cele
brarem tais acordos com os p~íses beneficlãrioS. 

4. O Comlte · Executivo apresentará anualmente ao Conselho um 
relató:-lo sâbre a evolução das transações concessionais de t:-lgo. 

PARTE II 

Admlnlstrac~o 

ARTIGO 10 

Constituição do Conselho 

L O Conselho rpternaclonal do Trigo, criado pelo Acôr-do Inter
nacional do Trigo de 1949, continuará em funcionamento para a apll· 
caçã-o da presente Convenção; Sua compOsição, a"tribulções e funções 
serão as enunciadas na presente Convenção. 

2. Cada membro exportador ou importador será membro do 
Consellío com direito a voto e poderá fazer-se representar Por um 
de!eg,ado, suplente e asscssõres. 

3. As org:uúzações 1ntergovernamentais que o Conselho deçldlr 
convidar para qualquer de suas reuniões ·pOderãO designar um repra .. 
sentante, sem direito a voto, para assistir a 'essas reuniões. 

4. O Conselho elegerá um ·Presidente e um Vtce':'"Presid.ente c'l,ljo 
mandato durará um ano;..safra. O Presidente não terã direito a. voto, 
nem tampouco o Vice-Presidente quando no_ ex~rcicio da Presidência. 

ARTIGO 11 

Atribuições e junções do Conselho 

1. O Conselho elabor~rã o s~u Regulam~nto. 

2- o Conselho manterá os reglstros ~ucrldos pelas dlsposiçõelr 
da presente Convenção e os dCmais registras qUe Julgar convenientes. 

3. O Conselho publlcarã um relatôrio anual; e poderá publicar, 
tambêm, qualquer outra informação (em particular, seu exame anual 
ou qualquer parte ou resumo dêste) relativa às questões que são 
objeto da presente Convenção. 

4:. Além das atr1bu.1~óes e !unções expostas na presente. Con
venção, o Conselho terá tôdas as demais atribuições e desempel\hará. 
tõdas as demais funções que sejam necessárias ao cumprimento do 
disposto na presente Convenção. 

5. O Conselho poderá dclcgàr a. qun.Iquer de seus Comitês ou 
ao Secretãrio-Ex·ecutivo o cxerciclo de qualquer de suas ~trlbuiçõcs ou 
!unções, salvo as r'clatlvas ao orçamento c à determinação das con
trlbulçõcs constantes cios parágrafos (2) e (3) do artigo 19, por 
ma1ori~ de dois terços dos . votos emitidos pelos paiscs exportadores 
e dois terços d9s votos emitidos pelos pa!ses Importadores. O Con
selho poderá, a qualquer tempo, revogar tal delegação por maioria 
dos votos. Qualquer decls5.o adotada em virtude de atribuições ou 
funções dele-gadas pelo Conselho, em conformidade Com o disposto 
neste parágrafo, poderá ser rcYista. pelo Conselho, a pedido de qual
quer pais Importador ou exportador feito dentro de prazo a ser de
terminado pelo Conselho. Qualquer decisão, em'·relaÇão à qual não 
se tiver pedido revisão no prazo determinado, vinculará todos os 
p·aises-membros. 

6. Para o desempenho de suas !.unções nos térmws aa preséntn 
Convenção.' o Conselho poderá pedir que lhe sejam fornecidas as 
esiatisticas e· 1nformaç:ões necessárias, e ~ paises-membros se com
prometem a fornecê-las. 

transa:ctlons. Such measures shnll bc .consisteiJ.t with the· Pr'lnc~p~~à 
o! Surpl_us bi.sposal alld Ouidi~g Linc's rccorilmended. by t~l7\i\~A.O 
and inay provide tb.ut a spcc!ficd levei of commcrcial hr.~W or 
wheãt, agtc~d with the rccipient cOuntry, be muintainéd on_ .:i il0b2.i 
bas!s- by thnt country. In es.trlb1ishing or adjusting _ thls le1iel' fulf 
regard shall be ho.d to the ccmmcr_ci::tl 1mport levels tn a !épi-eseiJ. .. 
ta.tí.ve ·:period a'nd to the. ecoi:10miC circumsta.nces. of the- rêc!P.ient 
country, lncluding, ln part!clllar, its ba!ance-o!-payments situation. 

3. Members, when engaging in concess1onal export transaction$. 
shall consult wlth export!ng members whose .commerclal sales mlgl).t 
be affected by such transactlons, to the maxlmum pool)sible exte"~t 
l;J:efOre such ar:Cange:ffients are conclude.d w:lth .reçiPie!\t Cpun~~es. 
4., T"ne Executlve Com.mlttee shall !urnli;h an a)1),1Ual. z:$9r.t· to. 
the Cotincil on developJ:?.?._ents in concessionai. transactlons · iil'"!:Wh'êa..l 

PART II 

Admlnistration 

ARTICLE 10 

Constitutfon ot the Cou:ncll 

1. The !pternational ~cat Gouncn, establlshed bY the Interf 
natlonal · Wheat Agreement 19·19, sha!l continue ln bp!n~or _ the 
purpose of administerlng thls Convention with the membership, 
powers _a_nd functions pro'\"ided ln thls Conventlon. 

:! - Each exporu'ng and lmporUng member shall be a votlng 
member of the Cotlnc!l.and may· be represented at lts meetlngs by 
one delegate. alternatcs) and advisers. 

3. Such . lntergovernmental organizatlons as the Council may 
de.cicte to invite to any .of its meetin-gs may each ha'V'e one r~on-voU:c.g 
representativo ln attendance at those. meetlngs_ 

4- The Counc!l shall elect a Chl!lrman and Vlce-Chalrm.an who 
sh~ hold offlce for oné crop ycar. The Ch"airman shall have no vote 

~ - a 
and the Vlce-Chalrman shall have no vote wh!le actlng as chaJrm.an. 

ARTICLE 11 

Powers ·anã funCtions ot ~he Council 

1. Thc Councll. sha.!l establ!sh lts Rules of Procedure. 

2 _ The Councll shall keep such records as are requlred by the 
terms o! this ConYcfitto.n apd may, keep such · other records as 1t 
consicÍcrs desirn.ble. 

3'. The. Cou_ncil shall publish an annual report and may also 
publ!sh any other in!ormatlon Uncludlng, !n particular, lts annual 
··rev1ew ar any part or summary thereof} concerning matters wit..lún 
the scope o! this· ConvenUon. 

4. In addll!Qn to the powers and !unctlons specWed ln th!s 
Convention the .Co\.tncil shall have such other powers and per!or:n: 
such other !unctions as are nec.essary to carry out the terms of tl"'..is 
Convention. 

5. The Councll mo.y, by two-th!rds o! the votes cast by th~ 
~orttng mcmbl'rs and tw?-~htr-ds of votes co.st by the im.porting 
members delega te to nny or its co::mnittees or to thc E::-:ccut!.ve SecreM 
tn.ry the exercisc _of powers or !unctions othe-r th::m thos~ rc!atir.:g to 
the budget and ilsscssment of contribu_Uons contatnC'd in p:tragraphs 
2 and 3 of Article 19. The Council rnny at anY. Ume revoke sue~ 
dclegatlon by a majorlty of the votes cas.t. Any decision m.n.de under 
nny powers or functions delegated by the Council ln accordance wlt!l 
thls paragraph shall be subject to rev!ew by the Councll c.t the request 
of any cxportlng _ or importing mcmbers made within a period whlch 
the Counc!l 'shan prescribe. 'Any· .declsion ln respect o! whlch no 
request for revlew has been made within the prescrl:bcd perlod shall 
_be · blnding. on all members. 

6. In· ai-der- tO enable the Council to discharge its function.s 
under this Convention, the ca·uncil may request, and membe'rs 
undertake to supply, such statistics· and inform.ation as ate necessary 
for thls purpose. 
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ARTIGO 12 

Votos 

1. -Os membros exportadores terão em conjunto 1.000 votos e 
os. membros importadores terão em conjunto 1.000 votos. , 

2. Os votos a que terão dlrelto no Conselho as delegações dos 
membros eXportadqies serão os determinados ·na ·Anexo A. 

3. OS v.otos a que terão direito no Conselho a.s delegações dos 
membros importadores· serão os determinap:os no Anexo B. 

4. Qualquer inembro exportadOr poderá autorizar Outro membro 
exportador e qualqtiÚ membro !mportãctor Poderá autorizar outro 
membro Importador a representar--seus intcrfo.sses e exercer seU dirclto 
de voto em qualquer sessão ou sessões do 'Conselho.' Deverá. sei apre
sentada ao Conselho proVa S'atlsfatór~a da referida ·autorização. 

5. Se em uma sessão qualquer do Cpnselho~ u:in país expol-ta
doz:o ou um pais !mportàdor: não estiyer representado por Clelegado 
acrp.ditacto· e não tiver autorlzaçlo outro pais, em conformld"de com 
o pnrágrafo (4) dêste artigO ·a cxÚ"C.Cr ~eu· díi-flfo de voto, e -se mi 
data de uma sessão um pais tiver pe:i-dido seus Votos, tiver sido prf ... 
·vado deres .ou os tiver recuperado nos têrmos de quaisquer dlsposl
ções da presente Convenção, o. total dos votos .que possam ser emi .. 
tidos pelos países exportadores serã reajustadó a uin númerO igual ao 
total do~ votos que os paí.ses importadores possam emitir nessn. sessão, 
sendo aquéle.redistrlbuido entre os pa!scs exportadores na proporção 
de seus votos. -

a.. Cada vez que um pais se torne p:irte na presente Convençau 
ou que um membro. deixe d sê-lo, o Conselho redistribuirá. o:S votos 
determinados no Anexo A ou ri.o Anexo B, ·conforme à caso, propor
c1ona1:nente ao número de votos atribuído a cada membro que figure 
no Anexo. · 

7- Qualquer membro exportador ou importador terá pelo menos 
um voto e não haverá votos !racionados. 

ARTIGO 13 

Sede, Reuniões e QUorum 

1. A sede do Conselho serâ em Londres, a menos que o _Con
selho decida çte outra forma. 
2~ 'o' Cons-elho reuitir..:..se--:ã:-Peio menos uma vez .em cada metade 
da ano-safra e .em outras ocasiões que o Presider;tte dec!<Ur ou, ainda, 
em qualquer outra c1rcunstâncta prevista na presente convençãQ. 

3. O Presidente convocarã --un~a reuntaO do- Conselho Se assim 
fõr solicitado: a} por· cinco membros; b) p_or um ou rilals mem.bros 
que detenham pelo .menos 10%. da totàl!dacJ,.e dos votos; ou cl pelo 
Comitê. Executivo. - ---- -

4. Para haver quorum e~ qualquer sessão do Conselho, será. 
necessária a presença de delegados que tenham, antes de qualquer 
ajuste de vot~Q.S efetuado nos têrmos do artigo 12, a maioria de votos 
dos membros exportadores e a maioria de votos dos membros im~ 
portadores. 

ARTIGO 14 

Decisões 

1. Salvo quando disponha em contrário a presente COnvenção, 
o Cor..selho ado tará suas decisões por' maioria. de votos emitidos PelÕs 
melnbros .exportadores e por maioria de votos emitidos pelo$ membros 
Importadores,. computados separadamente. 
2. Cada membro se compromete a aceitar como obrigatória 
qualquer decisão· que o Conselho aprove nos têrni.o~--das d!sposlções 
c!a presente cOnvenção. 

ARTIGO 15 

Comitê Executivo 

1. O Conselho const!tti!rá um Comitê Executivo, que será com
posto de, no máximo,- quatro .membros exportadores, eleitos anual· 
mente pelos membros exportadores, e de no .. máximo .oito membl'os 
impo:tadores, eleitos anualmente pelos membros importadores. O 
Conselho nomeará o Presidente do ·comitê Executivo e poderá de" 
hlgnar urn Vice-Presidente. · 

2. o Comitê Executivo será responsável peral)te o Conselho e 
atuará sob sua orientação geral. .Terá as atribuições e funções que 

ARTICLE 12 

votes 

L The exportfng members shal! together hóld !,000 votes and 
the lmportfng members shal! together hó!d !,ooo votes. 

2. The votes to be cxercised by the 'respecti\•e del-egátlons o! 
_exporting mcmbers 011 the Couilcii ·shall be tho'se speeiiied ln Annex A. 

3. The votes to be excrctsed by the. rcspective ,delegations o! 
lmporting memb~rs on.thÓ Council shall'be those_~pccl!led ln Annex B. 

4. Any ~port!ng metnbcr mo.y aut110r1ze any bthét exporting 
.merilber, and .any importing ·-member may authorize ahy other 
lmporting member, to .represent.its lnterests and to e..xercise its votes 
·at any mCcting o_r ~cetings of the Council. Satisfactory evid.ence o! 
such uuthorizatlon shall be submltted to the Councl!. 

5. It _at any meettng of the Council an exporting member or 
a,n lmPorting member is not · represc-ntcd by an accÍ:-edlted delegate 
arid has not authorized another·- member to ., exercise· tts votes 1n 
accordance .wlth paragraph 4 of this .Ai-ticle, arid lf at tl1c date pf 
any m:cetlng any meniber has for!eitect, has been deprived o!, or has 

_recovercid its ·votes. under any provi;üons of thls cOnvention, 'the total 
votes to b~ exe_rcised by the cxport!ng ·merilbers sltall' be· ad}usted to' 
a figure e:qual to the total of votes to De exercis_ed a~ tl'..at meeti~g by 
the 1mpo-rting: membêrs and redlstrib_uted amon~· ex;oor~ng members 
ln proportlon to thelr votes. -
6. Whenever any country · becomes or. any member ceases to 
be a party to th!s Ccnvent!on, the Council shall rcdlstribut~ the votes 
WithiÍl either Annex A or Annex B, as thc case may be, proport!onaUy 
tb the number of votes held by each member 'llsted ln _th:lt Annex. 

7. No expor Ung o r lmportlrtg member shall lla v e less than- one 
vote ~nd theie shà.ll be no fractlonal votes. 

ARTICLE 13 

seat, sessions and quorum 

t. The sent of tbe Council shalL]Je London unless the Councll 
decides otherwlse. 

2. -:rhe councll shall meet at Ieast once during each hal! of eact. 
crop year and nt ~uch other times as the Chalrrnan may decide, or 
as othcrwlsc r'equlred by thfs Convention. 
a·. Thc: Chairman shall convene a session of the Councll 1! so 
i-eque.sted by (a) fiVe memberS or rb; mle .or niore members holdlng 
a total of iwt less than lO per cent óf. tlle total' votes O't !c/ the 
Execu.tive Committee. 

4. Thc- ·présen_cc of deiegates wlth ao rnajarity of the vo.teli 1Hd-d 
by thc oxport!ng mêmbers and a~ majority· oi .the votes held' by the 
lmpórtlng members prlor to ar.y adjl1stment of votes under Artfcle 
12 shall be necessar;Y to constltute a quorum at any meetl;::; ot the 
councu. 

ARTICLE 14 

DeciSions. 

1. Except where otherwlse speciifed ln thls . Con ventlon,. declsions 
of the Councll sha!l be bya majorlty of the_ \'Otes cast bY the exportfng 
members and a majorlty bf the vo~es _cast by the importing' members: 
counted s~pafately. 

2. Each member undertakes to accept .as blndlng ai! d~cfslons 
ot the Couricll under the provlslons o! tWs. Conventlon. · 

AR'Í'ICLE 15 

E:cecutive Committe~ 

l. "l'he Counel! shall establish an Exeeutfve Commlttee. The 
members of the Exccutfve Commlttee shal! be not more than tour 
export!ng meii1bers elected annually by thc expqrtfng members and 
Pot· more than etght impo1·t1ng members ele:ctcd annu.a!ly by tr..e 
lmporting members. The _Cou_ncU shall appoint_ the Chaitm2.n .c! the 
Executfve Commfttee and may appoint a Vice-Chairman. 

2. The b<ecutlve Commlttee shall be responslble to and work 
Ullder the general dircetlon o! the_ CouneU. It shall have .such powérs 
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lhe !oren1: designadas expressamente· pela presente Convenção e as 
que o Conselho lhe poS.sa delegar nos têrmos do parágrafo (5) do ar
tigo .11. 

3. b;5 membros exportadores representados no Comitê Executivo 
terão o mesmo número total de votos que os membro~ importadores. 
Os votos dos membros exportadores no Comitê ExecutiVo serão di
Vididos entre êles conforme , acordem entre sl, desde que nenhum 
meml>ro exportador tenha mais de 40% da totalidade dos votos dos 
membros exportadores. Os votos dos membros importada;res do Co
rnite E;xecutivo serão divididos entre éles conforme acordem .entr~ ~~. 
desde que nenhum membro importador tenha mais de 40% da tota
Udade dos votos dos membros importadores. 

4. O Conselh_o elabol::;;trá o regulamento ·para a votação no · 
Comitê Executivo e poderá elaborar "QUalquer outra disposição refe .. 
rente. ao regulamento do Comitê Executivo que julgar apropriada. 
Par.a as .dec_isões de Comitê Execut~vo será necessária a. mesma 
ma1oria de votos Prevista na presente Convenção para as decisões do 
Conselho sóbr~ 'assuntos da· mesma natureza. 

5; Qualquer membro exportador Otl importador que não Sej;1. 
membro do .Comitê Executivo poderá pat'ticipar, sem direito a voto, 
do_ debate de qualquer assunto examtn~do pelo Comttê Executivo, 
sempre .que êste considerar que estão em jôgo os interêsses do re:t'eridó 
membro. · 

ARTIGO 16 

Subcomltl Consultivo s6bre Condições de Mercado 

1. O Comitê · Executivo const!tulr:i. um Sul>comltê Consuit!vo 
sôbre Condições de Mercado, composto de representantes té.cnico~ de 
núffiero .não superior a cinco membros exportadores & cinco membros 
Importadores. ó Presidente do Subcomltê Consultivo será nomeado 
pelo Comitê Executivo. 

2. O Subcorilitê Consultivo manterá sob contínuo_ exame as con
dições correntes do mercado c informará o Comitê Executivo em 
conform.ldade _com o disposto no artigo 6._ O .Subcomitê Çonsult_lvo, 
no exercício de suas funções," levará em consideração as representações 
feitas por qualquer membro exportador ou importador. 

3. Qualauer membro que não- faça parte do Subcom~tê 9on
su!li'Ío p~derá participar do debate de qual~uer questão submet(da 
·ao Subcom!tê Consultivo, sempre que êste julgar que os lntarêsscs 
daquele membro estão dlretamente atetados. 

4. O Subcomitê Consultivo prestará assessoria em conformidade 
com os artlgos pertinentes dllo presente Convenção e também com 
relação àquelas outras questões que o Conselho ou o Comitê Exe
cutivo' lhe Submeter, inclusive as que o Conselho lhe submeter nos 
têrmos do artigo 21 da PJ;esente Convenção. 

ARTIGO 17 

O Secretariado 

1. O .banselho contará com um Secretariado composto por um 
Secrctário-Ex.ecutlvo, 'que será o inals alto. tunt:iQn_ã_r_lo· administi"a
tlvo do Conselho, e pelo pessoal que fôr necessáxio para os 'trabalhes 
do Conselho e seus Comitês. 

2. O Cons:elho nomeará o Secretário-Executivo, que_ será res
ponsável pelo cumprimento, por parte do Secretariado, ·das obri
gações que l_he=cabem ria execuÇão da presente Convenção, bem como 
pelo cumprimento das demais obrigações que lhe forem conferidas 
pelo Conselho e seus Comitês. 

3. O pessoal s.erá nomead.o pelo Secretário.-Ex~utivo, em con
formidade com o regulamento que o Conselho elaborar. 

4.. Será cOridição de crnprêgo .do 'secietârlo~Executivo e do peB• 
soal não terem êle§, interêsse financeiro, au renunciarem a qualquer 
interêsse financelt:Q :p.o comérCio- de trigo, e não solicitarem, nem re
ceberem, de ne1;1hum Govêrno e de _nenbmn.a auto::idaçle não parti .. 
cipante do Conselhol instruções em relação às funções que exerçam 
nos têrmos. da presente Convenção. 

á.nd functións as are expressly nss!gned to it under this ConveD.tlon 
and sucll oÜ1.er powers a.nd !unctlons as the CouncU may delegate 
to lt 11nder paragraph 5 of Art!cle 11. 

3, Thc cxpor_tlng members on the Executive Commlttee sha'il 
have the sa.me total number o! voteS as the impbrting members. The 
votes of the exporting members on the Executive Committee Shall be· 
dlvlded among them as they shall decide, provlded that no such 
exporting meniber shall have more than 40 Per. cent of tha total votes 
of thosc_ c~porting members. The ·votes of the importing members 
on thc Ex.ec.utive-. Committce shall be divlded among theL~ as_ thêy 
shall decide, providcd thn.t no such imporung mernber shall. have 
more than 40 per .. ccnt o! the total votes of those !mport!n!j mcmbers. 

4. -The ·Councll shall prescribe rules o! procedure regn.rding 
voting ln the Executive Coinmittee and may make such other provi ... 
sion regarding· rules of proced_ure in the Executive Conunittee as lt 
thinks fit. A dccision of the E_xecutivc .éommlttec shall re4_uire the 
sarne majorlty of. vOtcs_D.s this Conventi_on prescrlbes for the -Cc;niricll 
when making a declslon ·an _a similar matter. 

5. Any exporting ar importtng me~ber which is not a membet:: 
of the Executive Committee may participate. without voting, in the 
dlscussion of any question before the Executive Committee whenever 
the latter cons!ders that the interests of that member are a!!ected. 

ARTICLE 16 

Adv!soru Sub~Committee _ on Marlcet condittons 

1. The Executlve Committce shall establ!sh an .Ad~jsory Sul!-
CommittCe oh Markct ÇondiUons ___ consisting of tcchnical representa-
tives of not mar.e thnn five exportlng membc-rs o.nd o! nót .incre tha:Q. 
'i:ivc hpporting members. The Chairmo.n o! the Advtsory Sub-Com-.. 
mltteec"'haiLbe appointed by the ExeÍ:utive Commlttee. 

2. The Advi.Sory Sub~Coiftmitice shnll k.eep undt"r continuous 
revicw current mo.rkct conditions and shall report to the Executive 
Ccmmittce as providcd ln Article 6. Thc Ad\risory Sub-Committee shall, 
fri the excrClse of its functions, take into account any repres&nta.tions 
m1).de by any exporting or importing member. 

~. Any member whlch is not a member o! the Adviso'ry Sub
Commlttec may part!cipate ln lhe discusslon o.! any questlon belcre 
the Advlsol·y Sub-Committee whenever the J.atter conslders that lhe 
!nterests o! that member are d!recUy af!ected. 

4; The Advisory Sub-Committee shall adVise 1n accordanee '9.'lth 
tbe rclevant Articles of this Convention and on such other matters 
as the Councll or the Exccutlve pommlttae may reler to it, !nclud!Iig 
such matters as the Council may reler to 1\ under Art!cle 21 o! tbls 
Convention. 

AR.T!CLE 17 

Secretariat 

1. The Councn shall have a Secrf;tariat consisting o! an 
ExecutiVe Secretãry, who sball be i~ chie! adm1nlstrat1ve of!icer, and 

· suC!b. sta!f as may be requlred for the work o! the Councll and 1\s 
Committees. - -- - · · 

2. The Cóuflcil sha.ll a..:Ppolnt the ExecuUve Secretary who shall 
be responsible for the. performance of the dutles. devolving upon the 
Secretariat 1]1 -tbe __ adininistration __ Q! thls Coilvention and for the 
performance ·of such other duties as are assigned to hlm by the 
Councn and its Committees. 

3. The sta.ff sh_all be- appointed -by the Executive Secretary ln 
· a.ccordance with regulations established by the Councll. 

4. Jt shall be a condltlon. of employment of the Executlve Se
cretary and of the sta!f that they do not hold or shall cease to hold 
financial inte:rest iz:!. th~ -trãde in wheai a.nd that thcy shall not seek. 
ar receive lnstructions regarding thei!' duti'es under thls Conventlon 
!rom any Government or_ !rQm -any other ·authority external to the 
Couneil. 
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ARTIGO 18 

Privilégios e Imunidades 

O Conselho terá personal!dade j urldica. Terá, em particular, 
capacidade pata contratar, adquirir e dispor de beP.• móveis e !móveis 
e para demandar em j ulzo. 

2. A condição jurídica, os privilégios_ e as hnunfdades do Con
selho no território do 'Reino Unido continuarão. a basear-se no ~cõrdo 
relativo à. Sede, asslnar;Io em 'Londres .·em 28 de novembro de 1968, 
entre o Govêmo do Reino Unido da Grã-Sretanha e Irlanda do 
Norte e o Conselho Internacional do Trigo. 

3. O Acôrdo a que se relere o parágrafo (2) dêste artigo será 
indep~ndente da. presente Convenção. 'i:lc se darâ por terminado, 
porém:· -

(a) em vl.::tude de aeôrdo entre o Govêrno do :Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e o .Conselho, ou 

<bl no caso de a sede do Conselho ser transferida do· Reino 
Unldo, ou 

(c) no caso de o Conselho deixar de existir. 
4. No caso de a sede do .conselho ser transferida do terrltólio 
do Reino Unido, o Govêrno do :Pais-membro em que se situe a. sede 
do Conselho concluirá com êste um acõrdo internacional relativo à. 
condição Jurídica, aos PrivÜégios e às imunidades do Conselho. de 
seu Secretário-Executivo, de seu pessoal e dos representantes dos 
membroS nas sessões convõc3.ciãs pelo b<,nselhõ.-

ARTIGO 19 

Dfspos!çlies financeiras 

1. Os gastos com as dclCgaçõcs ao cOnselho e com os represena 
tantes em scu.s Comitês e 'subcomltês serão custeados por seus 
respectivos' Governos. Os demais gastos que forem necessários Para a:; 
execução da preSente Convenção serão ·custeados pelas contribuições 
·anuais dos membros exportadores e dos membros importadores. A 
contribuição de cada membro _para cada ano'-sa.fra serã proporcional 
ao número de seus vOtos em relação aO total dos votos dos membros 
exportadores e dos membros importadores no inicio do ano-safra. 
2. Na primeira reunião após a entrada cm VIgor da pré-sente 
Convenção o Conselho aprovará seu orçamento para o perlodo que 
terminará em 30 de junho de 1972 e !!xará a contribuição a ser 
paga por cada membro exportador e cada. m~mbr.o Importador. 

3. O ConSelho, na reunião do segundo semestre de cada ano
safra, aprovará o orçame~to para o ano-safra seguinte e f.f.Xarâ l" 
contr1bu1ção a ser paga no referido ano-safra por cada membro ex
portàdor e cada membro Importador. 

4. A contribuição !niclal de qualquer membro exportador ou 
importador que venha. a aderir .à. 'presente ConYenção, nos têrmos do 
parágrafo 2 do· artigo 25, será determinada. pelo bon~clho co~ ba§e 
no número de votos que lhe serão conferido~ e no per10do que__ restar 
do ano-safra em curso. mas nUo se modificarão as contribuiçoes dos 
demais membros exportadores e importadores J.á !~das para o re .. 
ferido ano--safra. _ 
&. A conti-ibuições serão exigíveis a partir dQ--:-nlomento . em q~e 
forem fixadas. Qualquer meffibro exportad~~ _o~ lmpqrt~dor que n.ao 
pag.ar .sua contr1buição no térmlno de um ano a partl~ da. data 
estabelecida para o pagamento perdcrâ seu direito de v~to. até que 
pague a contribuiçãO, mas n5..o· se éXimirá das obrigaç.oes que lhe 
cabem por fôrça da presente C.O:nvençâo, nem .serã ptivado de ne~hum 
dos direitos que lhe são 'recqnhecldos pela presente Convençao, a: 
mencs que o conselho ·assim o decida. _ 
6. o Conselho publicará em cada ã.D.o-sàfra: uth -balancete au.
tentlcado de sua receita e ~despesa no ano-safra anterior. 
7. o Conselho. anteS de sua dissolução, tt;>zp.~r:rf!. as medidks 
necessárias para a liquidação do passivo e_ para a éll.sposi~ã.": de seu 
a.tio:,•o e arquivos. -

ARTIGO 20 
cooperaÇão com outtas Organizações Iiztergoverir.-amentafs 

;L o, consell" ... v poderá co-ncluir os aJustes· ~u_: , seja,:n, néc.es
sár1os püra estabelecer cons?Ita_~ __ ou _.coopcraçD.o :~:0:. ~-~ N3:ç_oes :U:nJd~ 
e .seus órgãos, em particular com a UNCTAD: e com, ~ FAC\ bem 
como com outros organtsmps especializados das. Naç,õcs. Un1das e 
orgànizações intergovernamentais. conforme !ôr apro)lriadQ. 

ARTICLE 18 

Prioileges and imnzunit.ies 

1. The Councll shall have legal personallty. It shall in part!eujpr 
have the capacfty to contract, acquire nnd dispose ot movable .and 
1mmovable property and to ins.titute legal proceedings. 

2. The stntus. privilcges and irpmunitles o! the Councll 1n the 
oterritory- of the Unitcd Kingdom shall continue to_ be governed by 
the Headquartc-rs Agreerrient betwcen the Governm.ent_of the United 
Klngdom of Great Britain a.nd Nor~hcrn Úelahd and the IIJ.ternationai 
Wheat Council signcd at London on 28 November 19-68~ 

3. The Agreenient re!erred to ln paragraph 2 of thls Artlcle shall 
be independcnt of the present convcntlon.-It sh:lll however tenninate: 

(aJ by agreement between the Government_ of the Ur.ited 
Klngdom o! Great Brlta!n and Northern rreland ahd the Councll; _or 

lõJ ln the event o the séat o! the Councll belng rnoved !rom 
the Unlted Kingdom, or 

I c) ln the event of the Counell eeaslng to exlst. 

4. In the event of the seat of the. Counell· belng moved. from the 
United K-ingdom, the G.overnment of th,.e member in Which the seat 
of the Councll is sltuated shall conclude With the Council :J.n interna
tional agreement relaWng to ... the status, prlvileges and immun!tics 
o! the Council, lts Execut!ve Secretary, !ts staff ant! representatlve~ 
o! members at meetlngs convened by the Councll. 

ARTICLE 19 

Finance 

L The eXpenses of· delegations to.~ the Counc:il and . o! represen
tativos on lts Committees a.nd "sub-Committees shal! be mct by ·their 
respective · Governmerits. Thc ·other .expenses ncce.ssn.cy !or the 
admin!stratlon of thls Cortvent!on shall be inet by annual contrlbu
tions from the expottlng arrd importing members. The contribut!on 
of cach such mcmber for each crop Year shall be tn the proport1on 
which the' number' o! !ts Votes bca.rs· to the total o! the votes o! 
the exportlng and importlng members at the beglnning o! that crop 
year. 
2. At lts fir.st session after thls Convention comes lnto force. 
the Counc!l shall approve its budget for the pcriod ending 30 June 
1972 and assess the contributlon to be. pald by each exportlng and 
Jmporting mcmber. _ 
3. . The counc!l shall; at a session during the seeond hal! ot 
each crop year, apptove its· budget for thc Iollowing- crop Year and 
as~ess tbe contrlbutlon to lle paid by Nl.ch exportlng and !mportlng 
member !or that crop year. 

.4. The lnitial contribution ot. any exportlng or lmporUr:g 
member acccding_ to thts CoriventÍon under paragrapll 2 o! Artlc!e 25 
sha'll be ;lssesscd by the . Councíl . .on the b~sls Ô! the votes to b.e 
distributcd to it and the ·period rcmainlng in the cutrent crop year, 
but the assc.ssments- ina.Cle üpon ·othcr exporting. nnd lmporting 

-mcm.bers for the currcnt crop ycar Sh.all .not be alter~. 

5. Contributlons shall be p!lyable Jmmediately upon assessment. 
Arty expottJng or importt~g member fil!ang ta PaY its -coritribution 

- within one y1mr of-its assessment shall-!Or!eit its voting t'[~hts until 
!ts contribution is paid, but sha!l not be rel!e\'ed o! lts cblig:>tions 
under this ,Canveiüion, nor -·shalf it be._ depriT.··ed ot any o! fts ri!;!llts 
undet th!s Convention unless the Counc11 so decides: 

6. The ..c_auilcU sl:lall; cach crop- ycar~ pubUsh an auditcd st:ltcm.ent 
_-o:( i~s-_!é=ei.pts and cxpenditrires 1..'1.-.the previouS crop year.. 

·7. Thã _ Council shall, prior to lts dissolution, pro\·ide for tne 
settlement of its llablllt!es and the dlspo5al o! !ts record.s and assets. 

ARTICLE 20 

Co~operatk>Ti wfth ot)tcT- intergaver'tl.mental organizations 

1.- -The Council may make_ what~ver a!I'ange:p1~nts are appro
~pr~itte for c~u.ltation or co-6pera'tlon wlth the United Natlans and 
lts organs, ln pnrt!cular UNCT.'l.D, and wlth the FAO and s~cb other 
specialized agencies of the .United Nations and intergovernmental 
organizations as.may be appÍ-opr1ate. · · 
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2. O Conselho, tendo em mente a_ função ~pecial da. T.JNCTAD 
no comércio internacional d.e produ~os d_e base, deverâ informá-Ia, 
quapdo julgar conveniente, sõbre suas atividades e programas de 
trabalho. 
3. Se o Conselho JJllgar que qual9uer _das disposições da pre
sente Convenção m:;Ltcrialmente é incompativel com as condições que 
as Nações Unidas, seus órgãos competentes e: organismos especiali
zados posSam estabelecer para os convênios iritcrgovernamentais sõbre 
produtos de base, essa incompatibilidade se.rá_ considerada como um~ 
circunstâ'ncia que se opõe ~ execução -da _presente Convenção, de,
vendo ent'ão levar a cabo o Procedlmento estabelecido nos parâgrafos 
12i, (3) e (4) do artigo 27. 

Jl,RTIGO 21 
Preços e Direitos e Obrigações Conexas 

A fim de assegurar suprimento de trigo e dé farinha_ de trigo 
aos membros importadores, e mercados para trigo e fa.rlnhi de trigo 
aos m·embros exportadores. a. preços equitativos e estáveis, O COnselho 
e."'Carb.inará, no rnom~nto oportuno, as questões relativas a preços e a 
direitos e obr~gaçõcs conexaS. Quapdo &e Ju1gar: que Cssas· questões 
podem ser negociadas com êxito," ccim p objetiv_o de serem apllc.ad~ 
durante a vigência da presente Convcnçã.o, o Conselho .pedlrà. ao Se
cretário-Geral da U~CTAD que convoque uma conferêncla de ne
gociação. 

ARTIGO 22 
Assinatura 

A presente Convénção flcai"á aberta, em WashingtOn, de 29 de 
março de 1971 a· a de mato de 19711ncluslve, à assinatura dos·aavernos 
dos países que são Partes na Convenção sobre Comércio de Tl'lgo, 
1957, e dos Governos representados. na· Conferência das Nações 'Unidas 
sôbre o Trigo, 1971. 

ARTIGO 23 

Ratl/lcaçél.o, AceiÚzcão e Aprovação 

A presente Convenção será suj~lta à ratificação, aceitação ou 
aprovação por parte de cada um dos Governos signatários, em con
formidade . com seus respectivos processos constituc~onals. Os ins .. 
trumentos de ratificação, aceitação ou aprovação serão depositados 
junto ao Govêrno' dos Estados Unidos da América1 o mais tardar até 
17 de Junho de 1971, ficando entendido que -o Conselho poderá con
ceder uma ou v~rlas prorrogações a qualquer Govêrno signatário que 
não tenha depositado seus Instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação até à data Indicada. 

ARTIGO 24 

Aplicaçl!o Provisória 

Todo Govêrno signatário poderá depositar junto ao Govêrno dos 
Estados Unidos da América uma declaração de apl!cação provisória 
da presente COnvenção. Qualquer outro Govêr_no que possa· assinar a 
pre~ente Convenção. 01;1 cUjo pedido de- aaesão tenha sido aprovado 
pelo Conselho, poderá também depositar junto ao Govêrno dos Estados 
Unidos da América uma declaração de aplicação provisória. Qualquer 
Govêrno .que depositar tal declaração aplicará · prov!sàriamente \ 
presente COnvenção e· será considerado', provisOriamente, parte na 
mesm~. 

ARTIGO 25 
Actesão 

1- Qualquer Govêrno representado na Conferência ·das Nações 
Unidas sôbre o Trlgo, 1971, ou o Govêrri.o de qualquer país parte na 
ConvençãO sobre Comércio de Trigo, 1967, poderá aderir à. pre'sente 
Convenção até 17 de junho de '1971, inclusive, ficando 'entendido que 
o Conselho poderá conceder uma ou várias prorrogações a qualquer 
Govêrno que não tenha depositado seu !nstrume~to até essa data. 

2. Ap6s 17 de junho de 1971, todo ,Govêrno convidado à Con
ferência das Nações Unidas sobre o Trigo,197!, poderá aderir ã pre.
sente_ Convenção na~ cond!çõcs que o Ço:nse1ho julgar ap~opriadas, 
por maioria de dois terços dos votos emitidos pelos membros expore 
tadores e de dois terços dos votos em!t!dos pelos membros impor
tadores. 
3. A ades[o será formalizada mediante o depósito de um ins
trumento de adesão junto ao Govêrno. dos Estados Unidos da América. 

2. Thc Councn, bearlng ln min4 the particular role of tJNCTAD 
ln intcrnatio~ar commocJ_ity tx:;J;de. will. as it considcrs >l-ppràpr13.te, 
keep UNCTAJ? iilforri1ed_- Ot its activities .a.~d programmes or v;crk. 

3. I! the CounciL !inds that any terms of this Conve:nUon are 
materially 1ncons1stent with such requirements as may ba laid dÔWn_ 
by thC Unitcd Nations oi- throug:h_ its approprlate organs and specla
Üzed agencies rcgarding: .intergovcrnmental commodity agreements,. 
the inconsistency shal1 be (jcem. __ ed_ tp- be a circumst~nce af!ectin.J' 
3.dverscly the opera tlon ot this Comreptlon and the procedure pres
crlbed in paragraphs 2, 3 and 4 o! Article 27 shall be applied. 

ARTICLE 21 

Pric;fs and related rights f:Znéi: obllgations 

In ordcr to assure supp11es of wheat and-"-·heat flour to irnborting 
mcrribers and markets for whea.t a.nd wheat flour to exporting m.em
bers at cquita.hle and stab1c_p~ices, the Councll shaH at ~n approl)rlate 
time examine· .the questions of price$ and relnted .r!ghts and 
obHri:aUons. ·\Vben it is judged _tl"in.t these m::ütcrs a.re ca.pable of 
stiêcessful negotlation \\'ith the objective of brir.ging them i!~to ertect. 
wltP,1n the liLe of thls Convcntion, the Couhcil shall r::!Quest the 
_Secretary~c:;;ene:t"al 5'~ UNqTAD. to convtmc a negotiatlng ~cinference. 

ARTICLE 22 

Signature-

This Conventi.on shall bê open for signature in \Vashlngton !rom 
29 March .1971 until ·and ·includin-g 3 May 1971 by Govcrr.ments 'o! 
eountries · party to the Wheat Trade Convention 1967 and by G:aYern
ments represented at the United Nations Wheat Conference, 1971. 

ART!CLE 23 

Ratl.fication, acceptttnce, approval 

This Convention shall be subject to ratlfication, aeeei?tanee -or 
a.pproval by each slgnatory Govcr~ment in accordance v.ith its 
respcc'tive consUtutional · procedures. Instruments o! rati!ication •. 
acceptance .or approval shall be deposited w!th the Government 9! 
Un!te<l states o! ~merica not later than 17 June 1971, except that 
the CouncH may grant one or mpre cxtensions o! time to any :slgnatory 
Government that has not deposltcd 1ts Instrument ot r'atl!lcatlon, 
acceptance or apprÕval by that date. 

ARTICLE 24 

Provisional application 

Any slgnatory Governmem may deposlt wlth the Gov<r!\ment o! 
the United States o! America a declaration of provisional appllcat!on 
of thls Convention. Any other Gàvernment eligible to slgn. thls 
Convention or· whose appllcat!on for acccssion is approved by the 
Counc1l may also deposit with the Government ·o! the Únited States 
ot Americri. ·a declaratiQn o~ prov~sion~l appUcation. Any Goverilment 
depositing such a declarat!on shall próvlsionally apply tbis Conven
tlon and bc provisionally regardcd as a party thereto. 

ARTICI,E 25 

Accesston 

l. Any Government orepresented at the United Natlons Wbeat 
qon!erc~ce. 1971 ar the Government o! ,any country Pa1ty to the 
Whcat Tradc Conventlon H?_67 may ac.cedc to the present Ccnventian 
unUl and including 17 June 1971, except that the Council may grant 
one or more extensions of time to any Gavernment which h:is nat 
deposlted it!i instrument by that date. 

2. After 17 .June 1971, any Govetnment inv!ted to the UrJted 
Natioós WhCat Con!crence, 1971, may acc·ede to the present convf.n
Uon upon ·sUch conditions . a.s thc Çouncil consldci's appropriate bY 
t_wo-thlrds of .lhe votes cast by export!ng.members and by two-thlrds 
o! the vot~s c.ast by lmportlng members. 

3. Accession shaU be effected by deposlt of an lnstrument o! 
accession wlth the Government o! the United States o! America. 
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4. Quando. para. os efeitos de execução da presente Convenção, 
se fizer refel-ência a membrOs que fiiuram nos Anexos ·A ou_ B, con
siderar-se-A que os !Ilembros ·cujos Governos tCnha!Il aderido à pre
sente · Convenção nàs condições estabelecidas pelo Conselho em 
con!ormldade com o disposto ·neste artigo figuram ·no Anexo cor
respondente. 

ARTIG026 

Entraria em Vigor 

1"' A presente Convenção entrará em vigor pn.ra: os Governos 
que tenham dePositado .instrumentos de ratificação, aceltaçãÕ, apro
vação oU adesão, da seguinte mãnelra: 

â) em 18 de junho de 1971, em relação a todas as disposições 
que não sejam os 'nrtigos 3 a 9, inclusive, e o artigo 2Í; é 

b) em 19 de Jizlho de 1971, em relação aos artigos 3 a 9, inclusive, 
artigo 21. se os Instrumentos de _ratf.t:tc3.ção. aceitação, aprováção· ou 
adesão ·ou declarnção de aplicação provisória. houverem _sido depo
sitados, o mals tardar, até 17 de junho de 1971, pelos Governos de 
países-membros 'eXpOrtadores que detenham pelo menos 60% .do~ 
votos indicados no AneXa. A e de países~.membros importadores qu• 
detenl'lam pelo· menos 50% dos votos ind-icados no Anexo B. 

2.· :A presente Convenção entrará em vigor, para qu:tlquer Go
v~i-no que depositar um instrumento de ratificação, aGeitação, aP:ro
vàção ou adesão depois Je 1~ de junho de 1971, em. conformidade 
co~ a~s disposições pei:-tinentes da presente ConvenÇão, na data do 
referido depósito, ficando entendido que nenhuma parte da tnesma. 
enh-arã.. e:m ·vigor para o referido Govêrno até qil~ essa parte entre 
eln vigor para os demais G_overnos h0s têrmoS dos Parágrafos· (1) ou 
13) dês te artigo. 

3. ~e ·a presente. Convenção não entrar Cll}. vigor em confor
midade com o paragrafo Cll dêste artigo, os Cavemos que tenham 
depositado- inStrur;nentos --~-ratificação, aceitação, aprovac;ãÓ ou 
adesão, · ou declãrações ~ de a'plica:ção proV1só:r;ia, poderão decidir de 
eom.um acôrdo qu~ a m·esma entra~ em vigor p:ii-a oS Govcfnos 
que tenham· depoSitado lnstrumentGts de ratificação, .aceitação. apro
vação ou adesão. 

ARTIGO 27 

Duração, Emendas e Retirada 

L A presente Convenção permaneee;á em vigor· até 30 de junho 
de 1974 . .EÍ'ltret3.nto, caso se negocie um nôvó Acôrdo sobre trigo,_ noiS' 
têrm'os dos artigos 21, e êsse Acordo entre em vigor antes de 30 de 
jUnho de 1974. a presente Convenção só permanecerá em vigor até 
a. d:ita. ·da entrada em vigor do nôvo Acordo. 

2. o Conselho poderá recomendar aos membros uma emenda 
à presente Convenção. 

3, o Conselho .Poderá flx~t o prazo dentro do qqal cada membro 
deverá notlflcar ao Govêrno dos Estados.Unldos da América se aceita 
ou. :Õão a emenda. A emenda _entràrá· em Vigor uma vez aceità por 
merilbi-os exportadores Q.ue .re~nam dois terços dos votos dos me:t"n:brOs 
expo~tador.es e por :;nembrOlf importad_oreS que reúnam dois terços 
aos votos dos membros lmporta:dores. 

4_ Quluquer membro que não tenha notificado ao Govêrno dos 
Estados Unidos d:i América a aceitação' de Uma emerida; na data e.rn 
"que' a referlda emenda entrar ,em vigor. poderá,. após transmitir por 
escrito ao Oovêrno dos Estados Unidos da An\é.rica a notificação de 
retirada . que a·. Conselho exigir· em· cqda caso, retirar-Se da pr~ente 
·Converição 2.0 término do an9-safr~ em .curso, mas nem por isso fi
cará .iSentO, de qualquer das obrlgaçõeS contraídas nos tên~:Los da 
presente Convenção, e Que nãó tenha cumprido ao se encerrar o 
ano-sn.fra. Qual'quer membro que se ~e tirar ne~sas. co,ndições não 
estará. vinculado áo diSposto na emenda que ocasiona a sua retirada. 
Se qualquer membZ.o provar,_ satf~atôriamertte, ao Conselho, em sua. 
'prlmeir:t s~ssão apóS a entràda em. .vigor da emc_~~a. que_ não lhe foi 
pOssivei.aêeitar a referida cmerida. dentro do prazo previsto devido 
a. d!!lculd~dos de carãter COl)SÍltuclonal ou Institucional,. e de
clarar sua interição de aplicar a emenda provisõriamcnt~ até a s~a 
ace1tação. a· Conselho pod~râ prorrog~r. para: êsse membro, o periodO 
fixado para a aceitação até que sej~m superadas tais dlflcuidades. 

4. Where, for the purpo.ses o! the. operation of thls Conv.er.tion, 
rererence is made to. member.s llsted in Annex A or B. any member 
the Government o! whlch has acceded to th!s convent!on ~n condl
tlons prescribed );y the Councll ln aceordnnce wlth thls !'.rticle shall 
be deemed to be Jlsted ln the approprlate Annex. 

ARTICLE 26 

Entry into torce 

1. Tl1ls Conventlon shall enteio into force among those Govern· 
ments that have deposlted !nstruments of rat!flcat!on, acceptance, 
approval ar accession as fàlows: 

la! On 18 .rune .1971 w!th respect to aU provls!ons other than 
Articles 3 to 9 incl~slve ã.nd Article 2h and 

(b) on • .TuJy 1971 wlth respcct to Artlcles 3 to 9 Inclusive and 
Artlcle 21 if suêh instruments Õf ratiflcation, acceptahce, àpproval or 
.a.Ccession,· ar declarations of provisional apJ,llc-:ition h'avc been de
posited not Ia~er than 17 'Junc 1!171 on behalf of Governm~nts repre
sentlng exporting mcmbers holdlng' .nt least 60 per cent of the votes 
set otlt ln. Annex A. arfd representing importing members holding. at 

. least 50 per cent. of the votes set' ollt ln Annex B. 

2. This. Convention shall enter into force for any Governlnent 
that deposiis an ins.trument of ratification, acceptance, ?--P.Provai ar 
accesslon aftcr 18 June 1971ln accordance with the relevan! provisions 
~i this Convcntion on .the date af such deposit, cxcept t!Útt no part 
o! lt shall enter tnto force for -such a Govcrnment untH that part 
enters into force !ar other Gove~ents 'Under par3.graph 1 or 3 o! 
th!s Artlcle. 

3. If this ConvenUon does not ente r !nto !orce ln accorctance 
wlth paragraph 1 of thls Artlclc. the oo ... ·ernments Which bavc <!epo
sitcd tnstruments o! _rátifiCation, acc.eptance, appra...·al or accession. 
or declaratlons of provisional appllcation may decide by mutual co:t
sent that·. tt .shall ente r tnto force . among tho.se Governm~'<nts· that 
.hnve dc-positcd lri.strumcnts of rntiflcation, acêeptancc, approval or 
accesslon. 

ARTICLE 27 

Duratton, amendment am! u;ithdrawal 

1. Th!s Conventlon shall remaln ln. force untll and lncludlng 
30 Jun.e 1974. However; 1f a new agreement covering wheat is nego
tlated as envlsaged by Artlclc 21 and enters !nto force before 30 
.rune 1974, thls Conventlon sh~il remaln ln force only untU the date 
O! entry into force of the .new agreement. 

2. The c0uncll may recommend an ammendment o! thls éon
ventlon to the members. 

3. The Ct> .... ~~cu may fbc a time ~·lthln v:btch .e:;\ch member shall 
nOtlfy the -Govcrnment o! the Unlted St-ates o! Àmerka whcther cr 
not it accepts the am~ndment. Th~ amendment sha.U becom~ effec.tive 
up·on its accept..1.nce by exporting members "tvhici'l hold t\\'o-th!rds of 
.the- votes of the cxportlng membcrs and by importing members whiCl).. 
hold two-thirds of the votes of the importing members. 

4. Any member \vhich' has not notlfied the Government. of the 
Un1t_ed states. of Amcrica of its accepta·nce of an ainendment by 
the date on whích such amendment becomes effectlve, n1ay, after 
giving .such written noUce of withdrawal to the Go'v'ernme·nt o! the" 
Unitfd stãt_es of America aS the CounéU may require ln t ach case, 
wlthdraw from ti)ls Convention at -the end of the· current crop year, 
but shall not thcreby be released from any · oblig:itions under this 
Convention which have lJ.Ot bech disci1arged by the end of that 
crop year. Any such wlthdrawing member sh~ll not be bound by th~ 
provlstons of the amend.tnent occnsloning its withdraw~l. \,If an;t 
member so.ti.s!ies tl1e Counc!l at its first mceting following the effec
tivC date of the amendmcnt tha't .tts acceptance cOuld not be secured 
iri time by rcason of constitutional pr tnstltutionnl dÍfficulties and 
~ccl~r~ its lntcntion to apply the · amcnd~ent -provislonaliy pendiilg 
acceptance of that amendrilent, the eouncil nlay extend for Such 
member tlle period fixed for acceptance untll these diffic•tlties have 
been. ovcrcome. 
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5. Se um membro julgar que seus 1nterêsses são prejudicados 
pela aplicação do. presente Cónvençãó, poderá Submeter o caso ao 
Con'selho, o qual e:iaininarã. a quEistão dfintro -de ti-futa dias. Se, 
apesar da intervenção do Conselho,- o membro interessado considerar 
que seus iri.terêsses. continuam prejudicados, poderá retirar-se da 
presente Convenção no fln.t;l.l de qualquer anO-Safra; notifiCando por 
estrito sua· retirada ao Govêrno dos Estados Unidos da América, 
pelo mellas noventa dias antes do término dêsse" ano-...safra, mas nem 
por .isso ficai-á isento de qualquer dn.s _o~brigaç()és contraidas eril vir
tude da presente Convenção e que não tenha cumprido ao se en .. 
cerrar o ano-sa!ra. 

6. Todo membro que se tornar ~tacto-membro da CEE durante 

.a v1géncla da presente Convenção informara o Co'nselhÇ> ·a. :respeito. 
e êste examlna:i-á. a questão, dentro de trinta dias, com vistas a 
negociar com éss·e membro e a CEE um ajuste adequado sobre· seus 
respectivos direitos e obrigações nos têrmos da pi-esente Conven~o. 
Nessas condições, o Conselho terá o direito de recomendai- uiÍla emenda. 
em conformidade com o parágrafo (2) dêste artigo. 

.ARTIGO 28 
Aplicação Terrl!orla! 

1. Quaiqup~ Govêrno, no. momento de assinar a presente Con
venção, de ratfficâ-la, aceitá.-la, aplicá-la provisôriamente ou aderir 
à mesma, poderá declàrar que seus direitos. e obrig3.ç:ões, nos têrmos 
da presente Convenção,' não 'serão aplicáveis a uni ou mais de um 
dos territórios .cuja repres.entação internacional. exerça. 
2. Cont exccção dos territórios em relação aos qual& se ten,pa 
feito uma declaração em conformidade com O. parágrafo (1} dêste 
.artigo, os direitos e obrigações de qualquer Govêrno, nos têrmos da 
presente Convcnçfio, serão aplicados a todos os territórios cuja !'Cpre-
sentação internaclopal o referido :Oovêrn-0 exerÇa. ·-
3. Qualquer ~einbro, a qualquer momento depois de ·ratificar, 
aceitar, a1~rovar, aplicar provisOriamente a presente ConvenÇão ·ou 
aderir à mesma, poderá declarar, mediante notificação ao Go.vêrno dos 
EsW.dos Unidos. da Aniérica, que seus direitoS e obrígaçÕe.::;, nos· têrmos 
da presente Convenção, serão aplicados á. um ou mais territórios em· 
relação aos quais tiver feito uma declaração em conformidade com o 
paragrafo <ll dêste artigo. 
4. Qualquer membro, mediante notificação ao Govêmo das Es
tados Uhidos da América, poderá retirar da. presente Convenção, 
separadamente, um Ou mais !1-e uin dos territórios cUja representação 
Internacional exerça. 
5. ·-Quando um território, ao qual a pre~ente .Convenção se 
aplique, nos têrmos das parágrafos (2) e \3) dêste artigo, alcançar 
posteriormente a independência, o GovêrnO dêsse território poderá, 
dentro dos noventa dias após a obtenção da independência, declaiar. 
mediante . notificaçãO ao Govêrno doS· Estados Unidos da AffiériCa, 
que assume os direitos e obrlgações inerentes a uma Parte na· pre
sente Cor..venç~õ; 
6. Para os efeitos da redistribuição de .votos nos têrmos do 
artigo 12, qualquer modificação na aplicação da presente cOnvenção, 
em conformidade com êste .artigo, será encarada .como uma modl
:ficação da participação na pres·ente Convenção, da maneira que fôr 
apropriada às circunstáncias. 

ARTIGO 29 

Notificação do Govêrno depositário 

O Govêrno dos Estados Unidos da Amêrica, em sua qualidade 
de Govérno depositário, ri.otif!caiá ·a· tOdos· os GovernOs. signatárias 
da presente Convenção e a todas .. os Governos que a. ela tenham 
aderido, qualquer assinatura, ratific~ação, aceítação, aprOvação ou 
apl!cação provisória da presente Convenção-e qualquer adesão à mes
ma. ~1m como. qualquer notificação e aviso que receba Dos têrmos 
do art!go 27 e qualquer declal-ação e il.otificação que reeebã. nos têr
mos do àrt!go· 28. 

ARTIGO 30 
Cópia autêntica da Convençã.o 

Tão logo seja possível~ apóS li eD.trada defiriitiva em vigor da. pre
sente Convenção~· o ·aaVêmo depositário enviará eóplã "â.utêntlca da 
Convenção, nos 1diomas inglês, fran'cês, :russo~ esp-anhol, iló Secre-

5. If any mcmbe-r considcrs thnt tts lnterests ar.e pr~judice.d by 
opctatlon df this C.ony(mtlon, it may .sto.te its case t.o the Council and 
the Counci~ shall,.o\vithin thirty da.ys, examine the mo.tter~ If the 
mmnbcr . c_oncr:rncd . c_onsl.dcr.s that. notwlthsta.nding the Councn·s 
lntervcntion its lntercsts 'continue to be prejudiced, it may withdraw 
from this Conve.nlion a.t' thc-.erid of :iny crop yeo.r by giYirig \-<.;ritten 
notlce of withdrn.,wal to' the Go.veinment of the United St::l.tes o! 
:Americn. at Iéast ninety da.ys prior to the en.d of ttiat crm> 'Yc.ar, Qut 
sh,all not, 'thereby. bc relcas:ed froin a.ny .obligations und€; this Con
vcnuon. Which ·have nat becn' dischargcd by the end of that crop 
year. 
6 .. ·. Any mcmbcr which bc.comes a member State o! the EEC 
duriilg the çurrcncy of this .ConvenUQ.n'shall notlfy the Ccuncn. and 
tJ:le Councll shall within thi~ty day consider the matter with a. View 
to negotlating: with that member and: the EEC an appropriate ·adJust
ment Of'tl~eir respective rights and abUgatlons :under this Co:wention. 
.The_ Council shall have poV.•er, 111 such circunstances. to re:.comlnend 
an arilendment in 'accardance with paragraph 2 o! this Article. 

ARTICLE·2S 

Territorial appltcation. 

i. An?' Governmcnt may, at the time o! signature qr ratif!c~tion, 
a.cceptance, approval, provlsi'onal application or o! 'aceesslon to this 
Convention declare that its rights and obllgn.t!ons under thl."i Conver..
t!on sllo.ll not apply in respect of one·· ar more o! the territories for 
the internn.tio~ai rclations o! which it is responsible. 

2. With the exception of. territories ln respect of Which a decla
ration haS been mnde in accordanc.e with pa-ragruph 1 o!. Uns Artlcle, 
the rlght:S ~nd obligations of any Gov.ernment under this Conver.tiOn 
shall apply in .respe·ct of n.ll tcrritorl.~s for th~ lnternational relatl.ons 
o! -whirih that Gavernmen.t is reSponSible. 

3. Any memner may, a,.t any time after its ratificn..tion, acceptan
ce, apptoval, provisional applicatión of ór a.Ccesslonto this Convention, 
by notification to thc Gcvcrnment of thc United States of Ame:-ica, 
declare that 1ts rights and ohlig:t.~iops under thls Convent!on shall 
apply in respcct of one ar more a! the tcrritorlcs rcg:;~.rding wh!ch it 
has made a declaraticn in accordance with p:lragraph 1 of. this Article. 

4. Any nfembcr .. may, by giving notlflcatlon o! withdrawal to the 
Government oi the· Unitcd States o! America, withdraw froln this 
Conventian separat<>Iy'in rcspcct o! one or more o! the territor!es for 
whose interna.tlonal rclaUons it 1~ responsiblé. 

5. Whcn a territory to whlch this Conventlon exte~ds under 
parag~aphs 2 and 3 of this Artlcle subsequently atta!ns. lndepende:1ce, 
the Governméht of that territory may, Within ninety dn:ys after the 
attainment o! indepcndcnce; declnre by notificatton to the. Govei
ment of the United St.ates: of Amcrica that it has assumed th-e rights 
and obHiiations of a: party to th!s Convention. 

6. For the ·purposes af thc redistrlbution of votes ur.der Artlcle 
12, any changc in thc npplication. of this Convention in accordance 
with thls Article shall be regard~d as a change ln ParUCÍpation 1n 
this· Con\'ention in such a manner aS may be appropriate ro the 
circumstances. 

ARTICLE 29 

Notittcation by dep9sz"tary Gcr.>ernm.ent 

'I'he aovernment of the United States of America as the depos!tary 
Government shall nàtify all signatory and acceding Goverr.ments o! 

_ eac.h signatur,e, ratification, acceptJ.nce, approva.l, p:rov1s!ona.l ap:;:>l!.
cation of, and accession to, this Con\·ention, as well as e:l.Ch not:!.fi
notiflcatiot. and notice rcc'eivcd under Artlcle 27 and e:!.eh dtc:l:l.raUon 
::md 'notl!Ication rCcel\'ed under ArUclc 2.3. 

ARTICLE 30 

Certijied com1 -of thc convention 

As soon ~ possible after the dc!lnitive entry 1nto !orce o! thls 
Conventlon, the. depositary Govcrnment sOOU send a .certificd copy 
of thls Convol\t!Ón !n the Eh!;l!sh, Frcnch, Russlari and ~anlsh 
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tárlO-Geral das Nações Unidas para -que êste a registre em confór):nl
dade- com o Artigo 102 da Carta das Nações Uri.ida.s._ TôP.n. emenda à 
presente Convenção será comuiücada da mesrni:i.:_-!orma. 

ARTIGO 31 
.Relação ehtre o Preâmbulo e ·a Convençáo 

A presente Convenção compreende o Preâmbulo do Acôrdo In
ternacional do Trlgo, 1971. 

E: ... '! F~ DO QUE,--õS" -abã:-iiO assinados, devidamente autorizados 
para tal nm por seus respectivo~ Governos~ assinaram a. presente 
Convenção nas datas que aparecem ao lado de suas ·assin-ãtUr~.s. 

os· textos .cta presente Convenção, nos ictio~as inglês, francês, 
russo e espan'11ol, serãO igualmeiite autênticos, ficando os originais 
depositados junto ao GoVêrno .dos Estados Upidos da América. que 
remeterá cõpia autêntica ,dos mesmos a· cada_ uin dos Governos sig .. 
natár!as e dos Governos_ que venham a aderir ã. mesma e ~o Sccre ... 
tá.rio Exe:cutlvo do· Cons-elho. 

ANEXO A 

VOTOS DOS MEMBROS EXPORTADORES 

Argentina • . . • . . . . . • . . . . • •• . . . • . . . • . . ..• . . • . . • . . . . . . . 100 
Austrá!la •...••....•........•.• -.••..•...•••...•.••.•.. _ 1_0Q 
Bulgárla. ........................ . -..............• o._._.......... 5 
Cahadá ......••.•••.•... ; . . . • • . . . . • . • • • • • • . . • . . • • . . . . 280 
Comunidade Econõmica Européia . • . • . • . . . . . • . . • . • . . • 10~ 
Estados Unidos d:1. bmérlca • . . • . • • . • • • . • . • . . •• • • • . • • . 280 
Espanha ..•••.••••..•...•.• ·•..••..•••.••.•....••..•. • 5 
Grécia ....... ·-··~---······ ...... .... .•............... 5 
México .•.•••.••.•. .•..•.•.. ..•.•..••..•. .••••.•.••••• 5 
Quénia .•..•.•••..••••.•••.•..••.• _..... .............. 5 
Suécia .•••.••..•..•.••......•. .-.............. • • . • . .. lO 
União daS Repúbl!cas Socialistas Soviéticas • ,_,..... •. 100 
Uruguai .••..••.•• ..•..•• ............................. 5 

ANEXO B 

VOTOS DOS MEMBROS IMPORTADORES 

Afrlca do Sul .• , ..................................... . 
Arábia Saudita •.•••••••.••..••••••.•.•••.••....••.••• 
Argélia ............................................. . 

~~:1~~~os' ·_:::::::: :_::: ::::::::::::::: ~ ~:: ::::::::::::: 
Bolivüi ···········•··············• 0

•·················· Brasil ............................. ..... o ••••••••••••• 

Ce!ião ....•.•.•••...••.••.•..••••••..••.•..••.....••. 
China ............................................... . 
Colômbia ......................................... : ... 

Comunidade Econõ!lllca Européia •••..•••..•• ; ••••••• 
Costa Rtca. .............. ~ .•.... r •••••• • •• • ••• ··-·-· •• • • 
Coréia <República tia) ............................. .. 
Cove-ite ·····~···························:············ Cuba .: . ................... ;, ............ ; .......... .. 
Dinama·rca ......•.•.......... ~ ............... ~ .... • . • • 
E! Salvador ....... , ............. ; ... _ ........ ; ....... . 
Equador ..................... , ........... .- .......... . 
Finlândia .... : .................................... · ... . 
Guatemal:a ...••.•••••••• ~ ..... ·-· •.•.•••..•.... o •••••• 

Grà--Bietanha. ............................. ~ ...........• 
índia ........................ : ..................... . 

t'fo~:~~~ .. : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Irlanda ........................................... .. 
Israel ............. ~ .... -. ... -............................. . 

~~6~o ·: ::;:::·:::::: ::::: :-:~·:::: ::::::::::::::::::-::: 
Libla · ..................... ., ....................... . 
r..Ialt3. ................................................ ~ ... . 
~larroc_os ............................................. . 
Mauric)o .......... , ............ , ................... . 
Nigéria ..........•.....•.... -.................. ~ ....... . 
Norue·ga .................... ; ..................... ·~ ..... . 
Paises Baixos (1) ................. _. ~ ~ ••• ~ ............ , ..... . 
Panamá. ............................................ ~ ....• 
Paquistão ............................................. __ ...• 
Peru ................................................. . 
Portugal ......................... , .................. . 
Reptlb!Jca Arabe.UnJda ...................... , ........ . 
Repúbl!ca Dominicana. ...................... · ....... .. 
Sant;t Sé, ....... l •..• .-................. ~ .................... . 

1.000 

10 
10 
14 
l 
l 

.5 
71 
!7 
19 

8_ 

152 
3 

16 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
s 

183 
34 
4 
2 
7 
5 

118 
9 
5 
2 

lO 
2 

.. 7 
14 

1 
2 

16 
25 
18 
65 
l 
1 

ln.nzuages to thc Sccreta.ry-Gcpcral of the Unfted Nations for resls
trdtlon ln JilCCordancc w.íth Article 102 ot. the charter of the uruted 
Nat!on$. Any amendments to thls Convent!on shal! l!kew!se be com-
mun!cated. o ~ --~ 

ARTIPLE 31 

RelationshiP ot Preamble to Convention 

Th!s Convcntlon li:lcludes the Preamble to _the Inte.."'lat!onal 
Wheat Agreement, 1971. 

IN WITNESS WHEREdF the unders!gned, havlng been (!Uly 
authorized _to this ef!ect ·by thelr respectlve Go\"ernments 1la-ve signed 
this Convention· on thc dates appcaring opposite t~elr srgnatures. 

The texts o! thls Convcnt!on ln thc English, Frcnch, Russ!a_n and 
Span!sh languagcs sh:1.1l ali bc equally authentlc, the orlginals be!ng 
dcpos!ted ••!th the ,Qovernment o! the Un!ted States ·o! Amerlca. 
which sh,all transmit a certlfied copy · thereo! to each slg:hatory a.nd 
acccding Government and to the ExccuUve Secretary Ó! ihe councll. 

.ANNEX A 
_Votes ot exportlng ;,embers 

Ai!stra.lia ·············----·················~············ 
Arg-e-ntina ........ ~-.-.~-~·-·························-· 
Bulgaria .......................... ~ .••........ : ..... .-:.: 
Canada .......................... , ... , ............. : ••• 
Europcan E:conom!c CornmunJty .................. ~ .. . 
~rcece ··-·:····~~······~- ..... _ ... ·.·; ... ~ ............... . 
Kcnya .................................................. . 
Mcxlco ............. 7: .... .......... o • •••••• .: ~ •••••••••• 

Spain ................................................ . 
S\Veden ............................................... . 
Unlted States o! A:ner!ca ............................ . 
Unlon o! .Sovlet Soclallst l!.epubl!cs ................. . 
Uruguay ............................................ . 

A.'>"l\'E..'t B 

Vote• ·o/ tmporttng m'emberi 

Algerla ............................................. . 
Austrla .......• o •••••••••••••••••••••• ~ ................ .. 
Barbados ............. ._ ............................ . 
Bolívia. ···-·········•·o••····························· 
Brnzn ............................................... . 
Ccylon ..•.....•.••.••.••••.•••••••••••••.••••••••••• 
China .............................................. . 
Colon1bia .... o ••••••••••••••••••••• ••••••••• · •••••••••• • 

Cost~Rlce. ............................ -............. .. 
Cuba-- ...•...•............•..•... .: ..••.•... 0 •••••••••• 

Dcnznnrk ... o •••••••••• ~ •••••••• o .................. •••• 

Domlnlcan Republlo .; • .- ............................. . 
Ecundor ... o ••••••••• ~.~ •••• :.-.: ••••••••••••••••••••• 

El Salvador .................... , ..................... . 
European Econo!lllc Commun!ty •......•.•...•....•••• 
Finland ...... ·-·- ....... _. ............ _ ........ : ...... . 
Guatemala ....................... ~ .................. . 
India ...............•................ · .................. . 
Xndonesla .......................................... . 
Iran ..... o •••••••••••••••••••• o. o. o ••••• , ........... o o. 
Irel::tnd ... o ••• ,

0

,,,. o ................................. .. 

Israel ....... _ ....... , ...... o. o ••••••••• -••••••• o ....... . 
Japan .. o. •o•······ •• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kingdom o! the NetherlandS' ....................... .. 
Korca, Republlc o!_ .................................. .. 
Kuwait ......••..•.••.•..••.•••••••••••••.•••••..•.•• 
Lc:banon ........ o ••••••• • •••• _ •••• _ •••••••••••••••••••• 

Llbya ...... : ...... .- ................................. .. 
Malta .... ~ ......... "··'····----····--····----······ Z..fauritfus: .............. o ....................... · ••••••••• 

-~f:~ri~o ::: ~::::: ::-:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nonray ............................................. . 
Paklstan ........................................... . 
Panama ................................ ~ ..... : ...... ~ 
Peru .. _ .. -......•.. .._L.·•··········· .. ........•......... 
Pbrtu~;ul ······-···-~··-·"·······-'-···············:•o•·-· 
Saudl Arobta ....................................... . 
South Africa : ............ ·-.--· ...................... ~ ........ . 
S\\"ltzerla.nd o ••• o ••••••••••••••• :.~ .......... ~.·.~ •••• ·• 

SyrJa -·-·~··········~········~····~·····-············ Trlndad and Tobago .....• , ........ """ ............ .. 

100 
100 

5 
·2SO 
100 

5 
5 
5 
5 

lO 
280 
100' 

5 

1,000 

14 
1 

-~ 
71 
17 
19 
g 
2. 
1 
1 
3 
z 

152 
2 
3 

34 
7 
2 
7 
5 

178 
1 

16' 
3 
9 
5 
2 
2 

lO 
7 

14 
16 

2'. 
25 
18 
10 
10 
16 
5 
4 
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.Sfr!a ••••••••• , ••••••.••••••••• ; •.••••••• · •••• ; ••••••••• 
Sulça : ••..••••••••••••••••••••.•••.••• · ••••••••••••••••• 
Trlndad e Tobago •••••••••••••••••.••• ; •••••••••• • •• • • 

5 
16 

~ 

Tunisia ............................................. 5 
'l'utkey . . . . . . .. . . • . . . • • • • . . .. • . . . . . . . . . . • . • . • • • . . • • . . • . • • 4. 
United .Arab Republle • .. .. .. .. • • • . .. • • .. .. • • .. .. • .. • • 65 
United Kingdom ........ , .................. ·......... 183 TUnisia .................. ·-· ...... , •••••••••••••••••• : •• 

Turquia .••.•••• ,. .................................. .-. 4 
29 

Vatlcan City • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • • • • • • L 
Venezuela ............................................ . Venezuela • • . • • . • . . . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • . • • .. • • • .. .. • • 29 

1;\m 7:7 de junho de 198J .. 

DPB/DAI/SALfi73/661.3li(OO) 

A s~· Excelê~ci;_o Senhor 
João Baptista de OUveira Figueiredo, 
Presidente da RepUbliCa. 
Senhor .Presidente, 

Tenho a.honra de levar ao çonhecimento de Vossa Ex~ 
celência que a Conferência realizada em Londres, na 
sed,e do Conselho Inu~rnacional'do Trigo (CtT), no di;t 6 
de março de 1981, aprovou o texto _do Protocolo da Sex
ta ProrrqgaçãQ da Co~venção sobre o .CQmérc~o d~ Tri
go de 1971, assim como o texto dO Pr?t~colo da ~ri111eira 
Prorrogação da Convenção 5pbre Ajudá Alimc;a)tar Q.e 
1980, q~~:- conjuntamente constitUem o Acordo Inter.na
cional do Trigo de 197 I. 

2. Dri acordo 'com a. decisão to"mada peios Estados
membros do CJT na r~ferida Conferência; o Acordo In
tCJ;nacional do Trigo de 1971 serâ prorrogado pelo perlo
d,o de dois anos, até 30 àe)unho de 1983. 

3. O Protoc-olo d~ Prorr~gação d?- Conven_ção sobre Q 

Cori:tércio -do Trigo de 1971, da qual o Brasil participa, 
entiará em vigor a I~ çle~ulho de 1981, se até o dia 30 do 
mêS precedente os Governos dos·paíseseX.pOrtàdores que 
aetenh~m pClo men'os 60% d~S votOs fix~dos.no .anexo A~ 
do ACordo e oS GóVerOÇ)S dos pafses importadores que 
detenham pelo menos 50% dos votos fixados no AnéX.o B 
do Acorda tiverem .d.epoSita~o junto ao Governo dos Es
tados Unidos da Anié:rica os seus instrumentai de ratifi
cação, a_desão ou declaração de aplicação provisória. 

4. O tCxto do referido Protocolo foi aSsinado pelo 
Embaixador do Brasil juntO aos Estados Unidos da 
América, em Washington, a 28 de abril de 1981. 

S. Nessas condições, por considerar de interesse o 
exame Periódico da sit!laçãO m·undial do trigo, re~izado 
no qu.adro da referida Convenção, com base em info:r
rnaçõ~ e· estatístic"as fornecidas pelos Estados~membroS. 
~ levaP.do em cOnta o fato de estar l)endo negociado novo 
~c:ordo "Internacional do T~igo, d~tado de mecanismos 
econômicoS, elevo ã sua consideração o anexo projeto de 
Mensagem para que1 se 3ssim aprouver a Vossa Exce1ên,~ 
cia, seja remetido.à ap_u::ciação do Congr~so Nacional o 
texto do Protocolo de. 1981 de Pro.r:ro8:3ção da Con~ 
venção. sobre o Comércio do J'rigo, de 1971. 

Aproveito a oportunidade para renovar a·VosSa Exce
lência; Senhor Presidente, os protestos do meu mais pro
fUJ)_i:lO iespeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro. 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTEc 
R/ORES 

MEMORANDUM PARA O SR. CHEFE DO DEC 

Em 9 de junho de 1982 

SAL/072. 
SUPAR. Pedido de audiênciiz .. 
ProtOcolo para a Sexta Prorrogação da Convenção sobre 
Comhi::fo do Trigo, de 1971. 

Encaminho a vossa Excelência cópia do Ofício n' 061, 
i/a SU.PAR e de seus anexos, com .o pedido de serempres-

1.000. 

tadQs os esclaf.ecimentos ~o/i citados pelo Senador_ Paulo 
Brossard, relator, na Comissão de Relações Exteriores do 
Sentido, do· Projeto de Decreto Legislativo n" 01. de 1982, 
que "qprova· o texto do Protocolo para a Sextil Prorro~ 
gaçao da Conve"ncão so~ri! o Comércio do Tn'go de 197/, 
assinado pelq Governo brasileiro em Washington. a 28 de 
abril de 1981". 

Respeitosamente. - Carlos Albe!JO Leite Barbosa, Se· 
cretãrio de Assuntós Legislativos. 

PARECER N• 321, DE 1983. 
Da Comissão de Agricultura 

ReiSttor: Senador João Cast':lo 

A COnvenÇão so~re o Comércio do Trig~. "cOnduicla 
em· Genebra, a 20 de fevereiro d~ 1971~ estabelece, no pa
rágrafo 49, do art. 19, que a cOntribuiçãO inicial dC qual
quer .membro exportador ou importador será determina
da pelo Conselho Internacional do Trigo. A detCrmi
na.ção se faz com base no número de votos que lhe serão 
conferidos e n"o perfodo que restar do ano-safra em cur~ 
so. 

O art. 22 trata da assinatura da Convenção; o art. 23, 
da ratificação, aceitação e. aProvação por parte dos go~ 
vemos signatários; o· art. 24, da aplicação provisória; o 
art. 25, "da adesão; o art. 26, da entrada em vigor; o art. 
27, pará8:rafo 1, da" dui'ação; o a~t. 29, da notificação do 
Govern-o depositário; o art. 30, do regi~tto da cópia au
têntica da convenção, e o art . .31, da relação entre o 
preâmbulo e a Convenção. 

Todos os dispositivos acima referidos são considera4 

dos inoperantes, a partir de l'~dejulho de 1981, pelo Pro-
tocolo cujo texto vem, agora, à considéração deste Or
gão Técniço do Senad~ Federal. 

Pela m"ensagem presidencial de 7 de julho de 1981, a 
matéria foi Submetida ã ~nsi.deração do Congresso Na
cional, acompanhada de exposição de. mótivos em que o 
Ministro das Relações Exteriores informa o seguinte:· 

.-a Conferência realizada em Londres, na sede 
do Conselho Inte~nacional do. Trigo, no dia 6 de 

mªrço de 1981 apr~vou o textO do. Protocolo _da 
Sexta Prorrogação da Convenção s9bre o Comércio 
do Trig9 de 1971: ·assim como o texto do Protocolo 
da Primeira Prorrogação dil COnvenção sobre 'Aju
da Alimentar de 1980 que, conjunt~mente, consti~ 
tuem o Açorda Internacional do Trigo de 1971; 

-os Estados-membros. decidiram ptorrogar o 
Acordo lnterna~ional (,lo Trigo até 30 de }unho de 
198S; 

-o Protocolo· de Prorrogação da Convenção 
sobre o tl'igo d~ 1971 entraria em vigor em 1~ dejU~ 
lho de 1981, se até o dia 30 do mês precedente os go~ 
vemos dos Pafses signatários, represeritando pelo 
menso 50% dos vottls fixados, depositassem os seus 
instrumentos de ratificaçãO; 

-:-em 28 de abril de 1981, o Embaixador doBra~ 
sil junto aos Estados Unidos da América ~ss.\nou, 
em Washington, o texto do aludido Protocolo. 

Assim, com restrições aos arts. 19, § 4; 22.a 26,-iilclusi
ve; 27, § 1~ "29 a 31, inclusive (que tr:itàm de assUntOsjâ 
apon.tados) foi prorrogado até 30 de junh~ de 1983 o 

1,000 

Acordo Internacional do Trigo.~ ressalvada, contudo, a 
possibilidade de assinat.ura de novo Acordo, antes dessa 
data, hipótese em que· o presente texto se tornará inope
rante. 

Pelo Protocolo.em.ex.ame, a contribui"ção inicial de 
qualquer membro exportador ou importador que adira' 
ao â.to internacional em debate será fixada pelo Conse-
lho Internacional do Trigo com base nos votos que lhe 
serão atribuído e no per(odo remanescente do corrente 
"ano~safra, sem modificação para os menibros antigos, no 
pertinente ao ano-safra corrente. 

As modificaçõe"s outras [ntroduzidas no texto original, 
efetivamente, versam a respeito de detalhes referentes à 
ratificação, à aceitação, "aprovação, adesão, aplicação 
provisória, entrada em vigor, notificação e cópia autênti
ca do Protocolo, assim como à relição·do Preâmbulo 
com o Protocolo. 

O presente projCto de decreto legislativo foi aprovado 
pelas COmissões e pelo Plenário da Câmara doS Deputa
dos. 
N~ Comissão de Relações ExteriCires, o Relator -

nobre Senador Paulo Brossar.d -t- fez a proposição bai
xar em diligência que, curitprida, permitiu o curso nor
mal da matéria. 

Opinamos; portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de decreto legislativo, q4e aprov~ o texto do Proco
tolo pari!- a Sexta Pro'trogação da Convenção sobre o 
Corflércio do Trigo de 1971, assinado pelo Governo bra
sileiro, em Washington, a 28 de abril de 1981. 

Sala. da Comi~sãQ, em 5 de maio de 1983.- .{/varo 
Dia.f, Presidente- João Castelo, Relator- Galw1o Mrr 
desta - Mauro Borgl!s. 

PARECERES N•s 322, 323, 324, 325, E 326, DE 1983 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 36, de 
1981 (n~ 99-A, de 1981-CD), que "homologa o ato do 
Conselho Monetário Nacional que autorizou emissões 
adicionais de papel~moeda em 1980, até o limite de 
C'rS 70.000.000.000,00 (setenta bilhões de cruzeiros), 
na forma da legislação em vigor". 

~PARECER N• 322, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Moacyr Dalla 

O Senhor Presidente da República, nos termos do arL 
49, item I, infine, da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, solicitou a homologação do Congresso Nacional, 
para a emisSãO de p~aPel-moeda autorizada pelo Conse
lho Monetário Nacional, no valor global de Cr$ 
70.000.000.000,00 (sf:tenta bilhões de cruzeiros) para 
atender às atividades produtivas do País e à circulação 
da riqueza nacional. 

Na Câmara dos Deputados, a solicitação foi distribuí~ 
da à ilustrada Comissão de Economia', Indústria e Co
mércio, que a examinou e concluiu favoravelmente, nos 
termos de um projeto de decreto legislativo. 

Convém recordar que a mencionada Lei n., 4.595, de 
3 I de dezembro de 1964, ao criar o Conselho Monetário 
Nacional, deu a esse órgão competência privativa para 
autorizar as emissões de papel-moeda as quais .ficarão na 
prévia dependência de autorização legislativa. 
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No ca.so vertente, não se trata de prévia autorização, 
mas de ato homologatôrio, nos-termos da competência. 
deferida ao Conselho Mo(letário Nacional, para autori~ 
zar as emissões que se fiterem indispensáveis, quando 
necessidude:> urgentes e imprevistas recomendarem, hi
pótese em que solicitará imcdiatame!'lte, através de Men
sagem do Presidente da República, a homologação do 
Poder Legislativo. 

Trata-se, portanto, de ezriissãa de papel~ moeda já con
cretizada pelo Banco Central do Brasil, em face das ra
zões aduzidas na Exposição de Motivos su_bscríta pelo 
Ministro da Fazenda e que ensejou a Mensagem Presi
dencial solicitatória da homologação. 

As razões expendid<Js no referido documento ministe-
rial nos informa que as diretrizes --doi põihiCi creditícia 
adotada pelo Conselho Monetário Nacional não pude-
ram ser supridas por fontes não~monetárias, eril face de 
numerosos fatores que condicionaram a imperiosa ne
cessid.LJde de fluxos adicion:iis de ieCursos. Assim é que 
aquele Colegíado, ad referendum da autorização do Po
der Legislativo, na forma do art. 4Q, I, infine, autorizou 
a emissfio adicional de papel-moeda especialmente para 
enfrentar o problema da liquidez na economia sujeita a 
reflexos negativos sobre a produção e emprego. 

À vista do exposto, observadas as formalidades legais 
e processuais que norteiam a espécie, manifestamo-nos, 
na esfera de competência regimental desta Comissão, 
pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 19.81......,.... Aloy
sio Cha~·es Presidente --Moacyr Dalla, Relator- Hugo 
Ramos -José Fragelli- Raimundo Parente- Bernar
dino Viana- Oreszes Quérda. vencido- Nelson Carnei
ro- João Calmon- Murilo Badaró- Lenoir Vargas. 

PARF.<"F.R No 323, OE !983 
Da ('omissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Pelo projeto de decreto legislativo que vem ào estudo 
desta Comissão, é homologado o ato_do Conse~h~ Mo
netário Nacional que autorizou emissões adicionais de 
papel-moeda, no exercício de 1980, atê o limite-~e seten
ta bilhões de cruzeiros, na forma do- que dispõe o item I 
do art. 4~ da Lei nQ 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

A matéri::~ é subm-etid::~ à deliberação do Congresso 
Nacional, pelo Presidente da República, e está acompa
nhuda de Exposição de Motivos em que o Ministro da 
Fazenda assinala que: 

-na sessão de 6 de março de t980, o Conselho 
Monetário traçou ::~s diretrízes de polítíCa mOrietária 
e creditícia paw o ex.ercícío; 

- houve preocupação em adequar o nfvel da de
manda aos propósitos de desacelerar -O- ritmo infla
cionário e ajustar progressivamente o balanço de 
pagamento, sem prejudicar o crescimento razoável 
da economia: 

- no decorrer do exercíci~ porém, surgiu a ne
cessidade de fluxos adicionais de recursos que não 
puderam ser integralm_:nte supridos por fontes não
monetárias; 

- tal obstóculo forçou solução corajosa, para 
evitar-se problema de liquidez na economia, com re
flexos negativos sobre a produção e o emprego. 

-para solucionar a questão do subsídio ao con~ 
sumo de derivados de petróleo, gastou-se o princi
pal canal de expunsão adicional da oferta de moeda. 
T.anto que a diferença de preços entre a aquisição nO 
mercado externo e a comerci<!_lização interna dos de
rivados obrigou a sucessivos e volumosos adianta
mentos ao Conselho Nacional de Petróleo, da or" 
dern de Cri 140 bilhões; 

- além disso, determinados setores da economia 
foram eleitos prioritários, passando a receber volu
mosos recursos dos empréstimos do Banco do Brasil 

e dos repasses do Banco Central. Tais benefícios se 
fizewm com apoio de determinações do Conselho 
Monetária Nacional; 

-entre os sctores mais beneficiados, destacou-se 
o rural, no qual foram investidos Cr$ 114 bilhões, 
enquanto na área do comércio exterior foram em
pregados Cr$ 40 bilhões. Os repasses para a conces
são de empréstimos destinados a apoiar a produção 
de bens exportáveis cresceram cerca de vinte e seis 
bilhões de cruzeiros. 

Diante de tal quadro de pressões sobre o meio circu
l_ante, até fins de novembro de 1980 o Governo Se viu 
forçado a emitir ojtenta bilhões .de cruzeiros, represen
tando 9,97% do saldo dos meios de pagamento verifica
do em 31 de dezembro do ano anterior. E~ como o final 
Po ano demonstra sempre a intensificação de novas 
emissões, o Conselho Monetário Nacional se viu na con
tingência de autorizar emissões de papel-moeda até o li
mite de setenta bilhões de cruzeiros, escudando-se no 
permissivo legal (item I, art. 49, Lei n9 4.595/64): 

O dispositivo ·citado, tem a seguint~ redação: 

- "Art. 4Y Compete privativamente ao Conse
lho Monetário Nacional: 

I_- au_torizar as emissões de papel-moeda as 
quais fícúãO na prévia dependência de autorização 
legislativa, quando se destinarem ao finartciamento 
direto, pelo Banco Central da República do Brasil, 
das operações de crédito com o Tesouro Nadonai, 
nos termos do arti_go 49 desta Lei. 

O Conselho Monetário Nacionar pode, ainda, au
torizar o Banco Central da República do Brasil a 
emitir, an_ualmente, até o limite de lO% (dez por cen
to) dos meios de pagamentos existentes até 31 de de
zembro do ano anterior, para atender as exigências 
cWs atividades produtivas e da circulação da riqueza 
do País, devendo, porém, soHcitar autorizaçã-o do 

· Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presi
deiite da República, para as em1ssões que, justifica
da mente, sf: to_r_!larem necessária~ além daquelelimi

. te. 

Quando necessidades urgentes e imprevistas para 
o financiamento dessas atividades o determinarem, 
pode o Conselho Monetário Nacíonal autorizar as 
emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando, 
imediatamente, através de Mensagem do Presidente 
da República, homologação do Poder Legislativo 
para as emissões assim realizadas". 

Por conseguinte, as emíssões feitas encontram respal
do em lei: não se trata, na caso vertente, de autorização 
legislativa para novas e'!lissões, mas de homologação de 
emissões que se tornaram indispensáveis, tendo em vista 
as necessidades urgentes e imprevistas. 

A açilo governamental está plenamente justificada, 
porquanto as novas emissões evitaram colapso da econo~ 
mitL 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de decreto legislativo. 
-Sala cfas Comissões, 31 de marco de 1982.- Luiz CaM 
1•afcante, Presidente em exercício. - Bernardino Viana, 
Rel~ttor- Jo.~é Lill5- Aflonso C amargo- Teotônio Vi~ 
!ela __ Alberto Silva. 

PARECER N• 324, DE 1983 
Da Comissão de Fimmtas 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Trata-se de projeto de decreto legislativo originãrio da 
CãtnUra dOs DeputiJdos, que visa a homologar ato do 
CQnselho Monetário Nacional autoriza.tivo de emissões 
adicionais de papel-moeda,_ até setenta bilhões de cruzei~ 
~os, no exercício financeiro de 1980. 

Teq;a-feira~W !559 

Fundou~se a medida na_s disposições contidas no art. 
4~', inciso I, infine. da Lei ns> 4.595, de 3L de dezembro de 
1964, cabendo ao Poder Legislativo a apreciação daquele 
ato. 

Encaminhada a matéria à Câmara dos Deputados, 
sobre ela pronunciou-se a Comissão de Economia, In
dústria e Comércio, a qual, após tecer procedentes consi
derações e alinhar críticas ao procedimento das autori
dades responsáveis p-ela política financeiro-monetária do 
Pais, opinou pela aprovação da medida, na forma do 
atual projeto de dec-reto legislativo. 

Acolhida em plenário, naquela Casa, vem a propo~ 
sição à revisão do Senado Federal, nos termos dos arts. 
58 da Constituição da República e 134 do Regimento 
Comum. 

Face ao procedimento legislativo, a nosso ver incertsu~ 
rável, adotado pela Comissão de Economia, Indústria e 
Comércio da Câmara dos Deputados, ao aprovar a ma
téria sob a forma de projeto de decreto legislativo, aten
dendo, de resto, à deliberação da Comissão de Consti
tuição e Justiça em precedente re~nte, cabe, a nossa ver, 
a meditação acerca da própria legitimidade jurídica do 
ato praticado pelo Conselho Monetário Nacional. 

Ora, fundou-se a Mensagem presidencial, exclusiva
mente, no preceito contido no art. 49, item I, in fine, da 
Lei n<:> 4.595, de 1964, que dispõe sobre a Política e as Ins
tituições Monetárias, Bancárias e Credhícias, cria o 
Conselho Monetário Nacional, e dá outras providências. 

Para melhor compreensão do tema ora em pauta, en
tendemos de bom alvitre se registre o inteiro teor do dis
positivo em questão: 

"Art. 49 Compete privativamente ao Conselho 
Monetário Nacional. 

J- autorizar as emissões de papel~ moeda (veta
da) as quais ficarão na prêvia dependência de auto
rização Iegisfutiva, quando se destinarem ao finan
ciamento direto, pelo Banco Central da República 
do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro 
Nacional, nos termos do artigo 49 desta Lei. 

O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, 
autorizar o Banco Central da República do Brasil a 
emitir, anualmente, até o limite de 10% (dez por cen
to) dos meios de p<tgamentos existentes a 31 de de
zembro do ano anterior, par<t atender as exigências 
das ati v idades produtivas e da circulação da riqueza 
do País, devendo, porém, solicitar autorização do 
Poder Legislativo, mediante Mensagem do Presi
dente da República, para as emissões que,justifiéa
damente, se tornar~m necessárias além daquele limi
te. 

Quando necessidades urgentes e imprevistas para o 
financiamento dessas atividades o de-terminarem, pode 
o Conselho Monetârio Nacional autorizar as emissões 
que se fizerem indispensáveis. solicitando imediata
menu, através de Mensagem do Presldente da Re
pública, homologação do Poder Legisla~ivo 'para as 
emis.sões as.sim realizadas." (grifamos). 

Ora, segundo o preceito lega! em questão, fica faculta
do ao Conselho Monetário Nacional- fazendo as vezes 
do Poder legislativo- autorizar as emissões acima do li
mite fixado no segundo parágrafo, desde que, a seu juí
zo, ocorram necessidades urgentes e im-previstas, ficandp 
o ato sUjiífo â homologação do Parlamento. 

Consoante determinação contida no item II do art. 43 
da Constituição, entretanto, a matéria pertinente a emis
sões de papel-moeda de curso forcado somente pode ser 
disciplinada (ou autorizada) mediante lei. 

De fato, as Constituições de 1934 (art. 39, n~' 3), de 
1946 (art. 65, VI) e de 1967 no seu texto original (art. 46, 
II) que precederam a vigente Emenda n9 1, de 1969, já 
consp.gravam O fmpério da lei como única via legitima 
capaz de autorizar a _emissão de meio circularite mone-
tár.io. 
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A alternativa veiculada pela Lei n"' 4.5_95, que viabiliza 
a emissão de papel-moeda sem a prévia autorização le-
gal, a nosso ver afronta, às escãncaras, o texto constitu
cional. 

Quando o dispositivo supralegal determina que .. cabe 
ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, dispor sobre todas as matérias de competên
cia da União, especialmente ... emissões de curso força
do", fica evidente que somente através de lei que se hã de 
regular essa matéria. 

No caso, a Mensagem presidencial busca a "homolo
gação" do ato praticado pelo Conselho_ Mon~tário _Na-
cional, o que jamais poderia ensejar a elaboraÇão de!ei, __ _ 
desde que, desconhecida a figura de lei homologatón'i:i de 
ato provido ao desamparo do ordenamento jurídico. 

Por outro lado, se quisesse o constituinte deixar à dis~ 
ciplinaçào de ato homologatório. do Poder Legislativo, 
teria inserido a matéria relativa a emissões de moeda no. 
art. 44 da Lei Maior, que discrimina os assuntos cllja re~ 
gência cabe exclusivamente ao Congresso Nacional. 

Registre~se, nesse passo, que as matérias descritas nes~ 
se dispositivo são aquela.<; que, segundo a coerência, a ló~ 
gica e o Regulamento Comum, estão sujeita~ à apro~ 
vação do Legislativo mediante decretos legislativos. 

Temos ·que inexiste autorização de ordem constitucio~ 
nal pam que se proceda a emissão de curso forçado sem 
a prévia manifestação do Congresso Nacional, mediante 
lei, daí concluirmos pela absoluta inconstitucionalidade 
da última parte do item I do art. 49 da Lei n9 4.595, de 31 
de dezembro de 1964. 

A análise sintética da douta comissão de Constituição 
e Justiça, em que pese a cultura jurfdica de seus ilustres 
membros (observando-se, inclusive a existência de um 
voto vencido) não inclui no rol de seus argumen.tos a 
complexa tese que ora esposamos. 

De igual forma, das .tr:ans_c.riç_õ.es que resumem o pare~ 
cer da douta Comissão de Economia não se extrai funda
mento de mérito capaz de justificar a regularidade das_ 
emissões. 

Face à relevância do tema ora enfocado e tendo-se em 
vista a desarmonia existente entre o que dispõe o art. 43, 
II, in fine da Constituição Federal e a regra do art. 49, 
item I, in fine. da Lei nQ 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, a qual serve de suporte legal para o encaminha~ 
menta da presente proposição, entendemos .de toda a 
conveniência o seu retorno à douta ComísSão.de.Consti
tuição e Justiça, nos termos do art. 100, inciso VI, do Re~ 
gimento Interno, .P<lr:.l que se manifeste aquele colegiado 
sobre o cabimento da m~sma e os efeitos do ato pratica
do pelo Conselho Monetltrio Nacional. 
' Sala das Comissões, 26 de agosto de 1982. - Gabriel 
Hermes. Presidente em exercício - Berna.rdino Viana, 
Relator- José Uns -José Fragelli- Tarso Durra
Martim Filhu - Almir Pinto - Raimundo Parente -
Louriml Bapti.na. 

PARE('ER N" 325, DE 1983 
Da Comi~sào de ('onstituiçào e Justiça 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O Senhor Presidente da Repúblicu, consoante o art. 
49, inciso I, infine, d..1 Lei n9 4.595, de 3! de dezembro de 
1964, através de Mensagem própria, solicitou a homolo
gação do Congresso Nacional, de emissão de papel
moedu uutorizada pelo Conselho Monetário" Nacional, 
até o limite global de Cr$ 70.000.000.000,00 (setenta bi
lhões de cruzeiros). 

A justificutiva do Ministro Pu Fazenda feita ao Pr:_eSI:_ 
dente da República foi de que a expansão adicional da 
oferta de moeda, decorrente sobretudo_de gastos com 
subsídios do petróleo e operações de custeio do setor ru
ral elevaram em muito as expectativas de manutenção 
dos limites propostos; dW a necessidade de emissõ.es.adi~ 
cionais, cuja homologação foi solicttada .ao Congresso 
Nacional. 

Chegando à Câmara dos Deputados, a solicitação foi 
encaminhada à Comissão de Economia, Indústria eCo
mércio, que examinando a matéria, opinou pela homolo
gação, .oferecendo como forma um projeto de Decreto 
Legislativo. 

No Senado Federal e nesta dou_ta Corilissão.deConstí~ 
tuição e Justiça a solicitação Presidencial, já agOra apro~ 
v ada pela Câmara dos Deputados sob a forma de Decre~ 
to Legislativo, obteve voto favorável de s~u ilustre Rela~ 
tor, Sena_do Moacyr Dalla, no que foi acompanhdo pelos 
seus Pares. 

Remetid<~ a matéria à Comissã? de Economia, _!llere
ceu a aprovação unânime, com base no voto do ilustre 
Senador Beril.adino Viana, que inclusive reconheceu que 
a "ação- goVernamental está plenamente justificada, por
quanto as novas emissões evitaram colapso da econo-
mia". 

Entretanto, já na Comissão de Finanças, o ilustre Se~. 
nadar Bernardino Viana, que houvera votado pela apro
vação do Decreto Legislativo na Comissão de_ Econo
mia, entenaeu de bom alvitre, e, mediante judiciosOS ar~ 
gumentos oferecidos, votar pelo retorno da matéria a 
esta Comissão de Constituição e Justiça, com a seguinte 
conclus~o: 

"Face ~ relevância do teni.a ora enfocado e 
tendo-se em vista a desarmonia existe "entre o que 
dispõe o art. 43, II, infine da Consliluição e a regra 
do art. 49, item I, infine, da Lei n9 4.595, Federal de 
31 de dezembro de 1964, a qual serve de suporte le
gal para o encaminhamento da presente proposição, 
entendemos de toda conveniência o seu retorno à 
doutu Comissão de Constituição e Justiça,·nos ter~ 
mos do art. 100,"-inciso VI, do Regimento Interno, 
para que se manifeste aquele colegiado sobre o cabi~ 
menta da mesma e os efeitos_ do ato praticado pelo 
Conselho Monetário NacionaL" 

Fundamentalmente, levanta o ilustre Senador Bernar
dino Viana, a tese de que o inciso T, do art. 49 da Lei n9 
4.595, de 3.1 de dezembro de 1964, por conflitar com as 
disposições do arl. 43, inciso II da Constituição Federal, 
é manifestamente inconstitucionaL Além disso, argü o 
incabimento da proposição sob 2 forma de Decreto Le
gislativo, com a finalidade homologatória do ato do 

- -Conselho Monetário Nacional. 
Do exame do inciso I do art. 49 da Lei n9 4..59.5., de 31 

de dezembro de 1964, o qual, aliás, é um tãnto redundan
te em sua formulação, resulta e entendimento de que, 
realmente sua parte final estaria a ensejar o alegado con
flito". E do seguinte teor a referida norma, in fine: 

.. Quando necessidades urgentes e imprevistas 
para o financiamento dessas atividades o determina~ 
rem, pode o Conselho Monetério Nacional .autori
zar as emissões Ct"ut!"se fizerem indispensáveis, solici~ 
tando imediatamente, através de Mensagem do Pre
sidente da República, homologação do Poder Legis~ 
lativo para as emissões realizadas." 

Parece-nos bastante ponderável o entendimento de 
que "as necessidades urgentes" de que fala a disposição 
legal supra transcrita, são, mutaris mutandis, a mesma 
coisa que as "emissões de curso forçado" de que trata o 
inciso U. do art. 43 da Carta Magna, verbai~: 

"Art. 43. Cabe ao Congresso Nacional, com a 
sanção do Presidente da República,_ dispOr sobre as 
matérias de competência d<~ União, especialmente: 

l- ················-··· 

II- orçamento anual e plurianual; abertura e 
operação de crédito; dívida pública; emissões de cur
so forçado." (grifamos.) 

Ora, se entendermos que as emissões de curso forçado 
de que trata a norma constitucional abarcam a possibili-
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dade legal facultada ao Conselho Monetário Nacional 
de, em casos de necessidades urgentes e imprevistas auto
rizar as emissões, restritas e esses eventos, temos que a lei 
o.r:dinária ao_.abri.r..a. possibilidade excepcional, estaria _a 
atentar contra essa mesma competência, vez que se trata 
de lei ordinária aprovada mediante tramitação normal e 
devidaffienfe sancionada Pelo Presidente da República. 

Em nosso modo de entender, o que aconteceu foi sim~ 
plesmente a utilização, pelo Poder Legislativo, de sua 
atribuição de dispor sobre "emissões de curso forçado", 
admitindo que, em casos de absoluta necessidade e ur~ 
gência, essas emissões· pudessem ser autorizadas pelo 
ConseHio .. Monet<frio N8.cional, sob a condfção de que 
imediatamente o Presidente da República submetesse ao 
Congresso Nacional a matéria, a fim de ser homologada. 

Trata~se, evidentemente, de uma medida de cunho ab~ 
solutamente imprevisto, excepcional e urgente. Tando 
isso é verdadeiro que os dois primeiros parágrafos do 
mencionado inciso I, do art. 49 da Lei n~ 4.595 faz refe~ 
rência expressa ao fato de que somente mediante prévia 
autorização legislativa é possível a autorização de emis~ 
sões pelo Conselho Monetário Nacional. Esta é a regra e 
se ri.ssim é, achamos que não há a alegada inconstitucio~ 
nulidade. 

Quanto à utilização da forma do Decreto Legislativo 
como instrumento homologatório da emissão excepcio
nal, entendemos que a mesma está conforme os cânones 
regimentais, .em nada atentando contra qualquer norma 
legal ou regimental. 

Frente a todo o exposto, obsevadas que foram as for
malidades legais, processuais e regimentais que norteiam 
a matéria, manifestamo~ nos, nos limites da competência 
regimental desta Comissão, pela ratificação do Parecer 
já anteriormente aprovado em face do relatório e voto 
do ilustre Senador Moacy.r Dalla, concluindo também 
pela aprovação do Projeto oriundo da Câmara dos De
putados. 

Sala das Comissões, 6 de abril de 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente-- Carlos Chiarelli, Relator- Heh•f
dio Nunes- Martins Filho- Carlos Alberto- Benedito 
Canela.~- Alfredo Campos- Hélio Gueiros- José Fra~ 
geifi - Guilherme Palmeira. 

PARECER N~> 326, DE 1983 
Da ('omissão de Finanças 

Rt~laror: Senador Jorge Bornhausen 

Retorna a esta Comissão o projeto de decreto legislati~ 
voem epígrafe, o qual tem por escopo homologar em is~ 
sões de papel-moeda, até o limite de setenta bilhõt:S de 
cruzeiros, autorizado pelo Conselho Monetário Nacio~ 
na i. 

No seu pronunciamento anterior, sugeriu este Cole~ 
giado fosse .ouvida a doul.<i Comissão de ConStituição e 
Justiça desta Casa, acerca da legitimidade da perni.issào 
contida no art. 4?, item I, infine, da Lei n9 4.595, de31 de 
dezembro de I964, em confronto com a norma contida 
no inciso II, in fine. do .art. 43 da Constituição, a qual 
õüforga competência exclusiva ao Congresso Nacional 
para dispor, com a sanção do Presidente da República 
(portanto, mediante lei), sobre as mencionadas emissões. 

D<~ndo ênfase ao caráter excepcional do ato praticado 
pelo Conselho, tendo em vista as ''necessidades urgen
tes", referidas pela Lei n9 4.595, de 1964, e interpretando 
tais necessidades como equivalentes à terminologia UtiTI: 
zada pelo texto constitucional "emissões de curso força
do", entendeu aquele órgão técnico inexistir qualquer 
afronta à Lei FundamentaL 

Não buscando polemizar o tema em debate, nem con
testar os argumentos expendidos pela douta ComissãO 
de Justiça, à qual desde já reconhecemos a competência 
regimental púa· dirimir a questão enfocadiL, mas tendo 
em vista, tão~somente, trazer a.Jume conceito aurído na 
doutrina e pertinente à matéria, registramos que a deno~ 
minação "emissão de curso forçado" :tludid.a nC? tex.to 
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constitucional, corresponde a "emissão de papel
moeda", referida pela Lei. 

Tendo em vísw que a ninguém é lícito recusar o recebi
mento de papel-moeda nas operações civis ou mercantis 
no território nacionãl, por tradição terminológica, a par
tir da Lei Maior de 1934 que, no o9 3 do art. 39, ao esta
belecer as atribuições do Poder Legislativo, mencionava 
··autorizar eriiissôes de pãpel-moeda de curso forçado", 
os textos constitucionais supervenientes passaram a ado
tu r a denominaçào "emissão de curso forçado". 

Sob outro aspecto, o pronunciamento em tela, parece
nos, orientou-se em sentido contrário ao recomCrtdado 
pelos princípios basihucs da hermenêutica, ao admitir a 
legitimidade de norma de exceção onde a Lei Fundamen
t<Jl não prevê tal excepcionalidude, 

De qualquer sorte, uma vez reconhecida a validade 
jurídica formal da questão em debate, resta superado o 
tema ora debatido, no âmbito das atribuições conferidas 
a esta Comissão. 

No que concerne aos efeitos de natureza financeira, 
cumpre desta~r que as emissões vUltosas, no exercícfo 
de 1980, deram-se em virtude de desequilíbrios orçamen
t~rios e creditícios provocados pelos subsídios conferi
dos aos derivados de petróleo, subsfdios esses neces
s~rios para evitar graves choques nu elevaCão do custo de 
vidu, da expansão dos créditos agrícolas e aqueles conce
didos pelo FINEX - Fundo de Financiamento das Ex
portações. 

TratundO:-se de mero ato homologatório daquele pra
ticado pelo Conselho Monet<irio Nadonal, no exercício 
de 1980, entendemos despicienda uma análise mais apro
fundada da matéria, mesmo porque inexíste qualquer 
previsiio legal (Lei n<:> 4.595, de 1964) acerca dos efeitos 
da negativa de homologação do mencionado ato por 
parte do Poder Legislativo. 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do proje
to em exame. 

SuJa du ComissUo, 5 dC núio d"e-_-19ái :,._ riamar Fran~ 
co, Presidente- Jorge Bomahusen, Relator - Guilher
me Palmeira - AjJonso Camargo - Jorge kalume -
Gabrid Herme,ç - Carlos Lyra - Severo Gomes- Ro
herro Campo.~ - Pedro Simon. 

PARECERES N's 327 E 328, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 4, de 1981 
(n" 4A69wJl, de 1977, na Câmara dos De-putados), 
qtlc "introdu:~. modificação na Corisóll(hição das Leis 

do trabalho". 

PARECER N' 327, DE 198.3 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Humberto Lucena--

A proposição acimu curacterizada teve origem na Câ
muru dos Deputados, :.1presentada que foi pelo Deputa
do Henrique Eduardo Alves. Aprovada na9uela Casa do 
Congresso Nacional, foi encaminhada ao Senado, em 12 
de murço do corrente uno. Distribuída à Comissão de_ 
Legislação Social, nela recebeu parecer de lavra do Sena
dor Dejundir Dalpasquale, que solicitou a prévia audiên
cia deste órgão técnico, com fulcro no art. 100, I, item 6, 
do Regimento Interno. 

De acordo com a norma regimental, tem este Colegia
da que apreciar o mérito da proposição. 

Ainda na C<imaru, o projeto em estu_do recebeu pare
cer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitu
cionalidade, e da Comissão de Trabalho e Legislação So
ciul, pela aprovação. 

Nenhum reparo tem o relator quunto ao pronuncia
mento dos órgãos técnicos ÔU: Câmara dos -Deputados, 
que lhe parecem incensuní:veis. 

Realmente, a matéria versada na proposição é clara
mente de Direito Processual do Trabalho. O dispositivo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

a ser modificado (urt. 652) est~ inserido no Título VIII 
·aa C:LT, que cuidujustumente da Justiça do Trabalho.A 
seçào II do Cupítulo II, onde se ~ncontra a norma a ser 
alter <Ida est<i na purte que cuida da jurisdição e compe
tênciu das Juntas de Conciliação e Julgamento. 

O art. 652 define a competência das JCJ. E o parágra
fo único existente institui a preferência para julgamento 
dos dissídios sobre pagamento de sal~rios e aqueles que 
derivarem da falência do empregador. 

Diz a justificação do projeto que o parágrafo único co
limou resguardar os interesses dos trabalhadores, mas 
que tem se mostrado insuficiente paru asségurar tal obje
tivo, em face da sobrecarga de trabalho existente nas jun
tas. 

Por isso, o projeto estabelece o prazo mínimo de dez 
dias para a rculização da audiência; prazo que se contará 
a partir du data du reclamação. 

Bem examinuda a espécie, parece-nos que a propo
sição encontra bom fundamento na situação de fato rela
tiva ao undamento dos feitos na Justiça do Trabalho da 
primeira instânciu. É incontroverso que o Judiciário vive 
situação de- crise em nosso país, porque o número de fei
tos cresceu demasladumente, no que não foi acompanha
do por conveniente reaparelhamento dos cartórios e das 
secretarias dô:ls diversas varus. O mesmo ocorre nas Jun
tas·de Conciliação e Julgamento. 

Ora, a lei processual vigente (art. 652, parágrafo ÓJ_li

coY api:rius dá Preferência para julgamentos dos dissídios 
_sobre pagamento de salário e os decorrentes da falência 

do empregador. Entendemos que as questões de salário 
são urgentes por sua própria natureza pois o respectivo 
pagamento é fund<Jmental à sobrevivência do trabalha
dor. Ao fixar prazo ~.-urto puni realização de audiência de 
julgamento 4essi!s casos, o projeto vai ao encontro das 
aspiruções illaisjustas dos reclamantes que, no caso, são 
ptccisainente· aqueles que estão pleiteando o receQimento 

_ ·cb- remUneração do serviço já prestado. 
- Estas considerações nos levam evidentemente à apro· 

vação do Projeto de Lei n"' 4, de 1981 - 4.469·8, de 
1977, na C<imara dos Deputudos. 

Sah1 dus Comissões, 4 de novembro de 1981.- Aloy· 
sioThcn~c'.~; Presidente - Hwnberto Lucena, Relator
Lá=aro Barbo=a - Tancredo Neves - João Calmon
Franco Montoro - Bernardino Viana - José Fragelli, 
vencido - Hugo Ramo.~. vencido. 

PARECER N' 328, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Sochtl 

Relator: Senador Carlos Chiarei/i 

A presente proposição; oriunda da Câmara dos Depu
tados_ e__ora S-Ubmetida à apreciação desta Comissão, tem 
por objétivo alterar a redação do art. 652 da Consoli
duçào das Leis do Trabalho, acrescentando-lhe mais um 
parágrafo, para dispor que us salários derivados da fa
lência do empregador terão preferência para o julgamen
to de reclamações trabalhistas e que essa preferência ê 
traduzida pelo prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
de ajuizamento du ação. 

M<~is especificamente, o § 29, ora oferecido como 
a~éscimo, tem a seguinte re.dação: 

_''§ 29 Nas hipóteses contempladas no parágra
fo anterior, o presidente da Junta determinará que a 
audiência seja realizada no prazo máximo de 10 
(dez) dias a partir da data da reclamação." 

Trata-se, como visto, de mais um passo que se dâ no 
sentído d~ reforçar a proteção já eXistente no que diz. res
peito aos diteiios dos trabulhadorés assalariados. em 
caso de falência da empresa. Nada mais. justo. Aliás, a 
presente norma l~gal constante do art. 652, cujo acrf!gci
mó óia sE propõe, nada mais faz do que confirmar e dar 
guarida aos dispositivos de natureza substantiva, cons-
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tantcs do art. 449 do Diploma Consolidado, de cunho 
eminentemente protencionista, 

Embora tenhamos como bastante pequeno o prazo de 
dez dias para o julgamento da reclamação trabalhista, 
com ele terminamos por concordar, porque, além dare
levante necessidade de proteção que têm os empregados 
de empresas em processo falimentar, o número de casos 
não nos pare_ce assim tão expressivo e, esperamos que, 
no futur~, os casos de falência sejam cada vez menos nu~ 
merosos. 

Nesse sentido, a Proposição originária da Câmara dos 
Deputados e de autoria do ilustre Deputado Henrique 
Eduardo Alves, merece lugar de destaque pelo que repre
senta de judiciosa e oportuna, na medida em que acres
centa Jl!ais Uma forma de garantia dos salários daqueles 
empregados de empresas falidas que, obviamente, não 
têm nenhuma culpa pelo fracasso empresarial. 

-Di"r-se-á Cjue o acréscimo seria despiciendo porque o 
atual parágrafo único do art. 652 da Consolidação jâ ga
rante a preferência para o julgamento dessas recla
mações. Tal, entretanto, a nosso juizo, não acontece, por 
isso que, na prática, as demandas dessa nature.za conti
nuam a ser de cer4t forma postergadas, não diremos pre
teridas, mas quase esquecidas em seu direito de preferên
cia. Decorre disso ser necessário realmente a fixação de 
um prazo. 

Por esses motivos, nosso voto é pela aprovação do 
Projeto de Lei em exame, nos termos em que foi votado 
pela Câmara dos Deputudos, por ser benéficos aos tra
balhadores assalariados. 

Sala da Comissão, 5 de maio de 1983.- Jutahy Maga
lhães, Presidente - Carlos Chiarelli, Relator - João 
Calmon -Jorge Kalume - Gabriel Hermes - Hêlio 
Gueiros. 

PARECERES N's 329, 330, 331 E 332, DE 198.3 

Sobre o Projeto de- Lei da Câmara n9 73, de 1981, 
que "'Dispõe sobre a exigência de certificado de con
clusão d~· curso de espedalização em Medicina Apli
cada à Educação Física para o exercício das funções 
de Médico-Assistente de Educação Física e Despor

tos, nos estabelecimentos que especifica." 

PARECER N' 329, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados , de iniciativa do ilustie Deputado Oswaldo Melo, 
exige para o exercfcio das funções de Médico-Assistente 
de Educação Física e Desportos, nos estabelecimentos 
públicos e privados de ensino de 19 e 29 graus e superior, 
e nas associações desportivas, o certificado de conclusão 
de curso de especiaJização em Medicina Aplilcada à 
Educação Física (art. 1<:>), facultando aos médicos não 
habilitudos esPecificamente, mas exercentes dessas 
funções htí mais de 4 (quatro) anos, a possibilidade de 
obtenção de registro definitivo no órgão competente, 
mediante a prestação de exame de suficiência (parágrafo 
único). 

2. Na justificação, após outras considerações, con
clui o Autor: "aprovando o presente projeto de lei, não 
logruremos .. apenas a regulamentação profissional de 
apreciável parcela de médicos, mas estaremos resguar
dando, também, o direito daquele cuja experiência-ad
quirida no exercício da profissão os tornou igualmente 
apto's e dignos de desfrutar dos direitos e vantagens con
cedidas à classe a que pertencem••. 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, 
rói -~ proposição- examinada pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que a considerou constitucional, 
jurídíca e de boa técnica legislativa, tendo em seguida, 
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logrado aprovação nas Comíssões de mérito e nO -Ple
nário. 

Assim, à luz do que dispõe o art. 100, item III, letra 
'"b", n" I, combinado com o item I, nl' 6, do mesmo arti
go, do Regimento_ Interno, resta-nos, tão só, examinar
lhe o mérito. 

3.2 Sob tal aspecto, cremos que a proposição se im
põe por si mesma, porque, de um lado, exige qualifi
cação específica âós exercentes da Medicina Aplicad-a à 
Educação Física e, de outro, dá oportunidade aos que es
tiverem no exercfcio das furições há maiS -de 4 {(rUatro) 
anos. Resguarda-se, dessarte, os interesses dos profissio
nais e os da comunidade. 

Não vemos, porém, razão para condicionar o reg"istro 
dos não-habilitados na forma da lei, além de ao exercício 
das funções há m::~is de quatro anos, à reialização do eXa
me de suficiência, motivo pelo qual oferecemos Emenda 
suprimidora de tal requisito. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto por oportuno e conveniente, com a seguinte: 

EMENDA No I - CCJ 

Suprima-se, no final do parágrafo único do art. 
!I', a seguinte expressão: '\ .. desde que aprovados em 
exame de suficiênCia a ser reãlizado dentro de um 
(um) ano, a contar da publicação desta lei". 

Sala das Comissões, 12 de novembro de 1981.- Aloy
sio Chaves, Presidente_- Almir Pinto, Relator- Benedi
lo Canelas- Humberto Lucena - Lázaro Barboza
Tancredo Neves- Leire Chaves~ _Franco _Montoro
Moacyr Dalla- Bemardino Viana- José Fragelli. 

PARECER No 330, DE 1983 
Da Comissão de Educação e Cultura 

Relator: Senadora Laélia de Alcântara 

Nos termos do projeto em exame, de autoria do ilustre 
Deputado Oswaldo Melo, ê exigid_o para o exercício das 
funções de Médíco Assistente de Educação Física e Des
portos, tanto nos estabelecimentos públicos privados de 
ensino, como nas entidades esportivas, o .certificado de 
conclusão de curso de especialização em Medicina Apli
cada à Educação Física-, sendo facultado aos médic_os 
não portadores de diploma de especiUiização, mas em 
exercício das funções há mais áe QUãtro ·anos, o direito 
de obter o registro definitivo no órgão competente do 
MEC, desde que aprovados em exame de suficiência. 

O ilustre autor do projeto pondera que se for ele apro
vado, "não lognrrenros-ape·nas a regulamentação profis
sional de apreciável parcela de médicos, mas estaremos 
resguardando, também, o direito daqueles cuja experiên
cia adquirida no CXCrcfcio da profissão os tOrnou tgriaf
mente aptos e dignos". 

Ao examinar-lhe o mérito, a douta Comissão de Cons
tituição c Justiça do Senado entendeu que "a proposição 
se impõe por si mesma", n.1l.o vendo, porém, razão para 
condicionar o registro dos não habilitados na forma pro
posta, à prestação do exame de suficiência, pelo -qUe 
apresentou emenda supressiva desta exigência. 

Os objetivos do projeto, no nosso entendimento, jã_es_~ 
tão atendidos pelo Decreto-lei nl' 1.212, de 17 de abril de 
1939, que criou, na Universidade do Brasil, a Escola Na
cionãl de Educação Física e Dt;:sportos. 

De fato, o art. 32 daquele -diploma legal dispõe que, 
aos que concluírem o curso superior de Medicina, de 
Ed_u_caçào Física e dos Desportos, será conferido o diplo
ma de médico especializado nesta disciplina, estabelecen
do o art. 39 a obrigatoriedade da assistência de médicos 
especializados em Educação Física e Desportos nos esta
belecimentos de ensino suPerior, secundário, narina! e 
profissional, bem como nas instituições desportivas de 
todo o País. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão íi) 

Acresce que, não obstante a vigência dessas dispo-
-sições legais, há -mais de 40 anos, apenas quatro cUrSOs 

esüio preparando médicos especializados em Educação 
Física, não havendo, em conseqüência, número sufiCien
te de profissionais para atender à grande demanda, tanto 
da parte dos estabelecimentos de ensino, como das enti
dades esportivas espalhadas por todo o País~ 

Em virtude, pois, de a matéria já estar superada por 
existir diploma legal que a regula convenientemente, a 
Comissão de Educação e Cultura propõe que a mesma 
seja arquivada, nos termos do art. 154, letra C, do Regi
mento Interno do Senado Federal. 

Sala das Comissões, 20 de maio de 1982- Aderbal Ju
rema, Presidente - Lat!ia de Alcântara, Relatara -
Franco Montoro- Gastão MU1ler- João Lúcio- Tar
so· Dutra. 

PARECER No 331, DE 1983 
Da Comissão de Saúde 

Relatara: Senadora Laélia de Alcântara 
O Projeto em exame, de iniciativa do ilustre Deputado 

Oswaldo Melo, exige o certificado de _conclusão de curso 
de especialização em Mediciria Aplicada à Educação 
Física nos estabelecimentos públicos e privados de ensi
no de 11' e 21' graus e superior, bem como nas associações 
desportivas do País, facultando aos médicos não habili
tados na forma prescrita, mas em exercício das funções, 
há mais de 4 anos, o direito de obterem o registro defini
tivo no órgão competente, mediante a prestação de exa
me de suficiência. 

Justificando a inatéria, afirma o autor do projeto qUe, 
com sua aprovação ""não logramos apenas a regUlamen
tação profissional de apreciável parcela de médicos, mas 
estaremos resguard::~ndo, também, o direito daqueles 
cuja experiência adquirida no exercício da profissão os 
tornou igualmente_ aptos e _dignos". 

Ao aprovar a proposição, a douta Comissão de Cpns
tituiçào e Justiça não viu razão para condicionar o regis
tro dos não habilit::~dos à prestação do exame de_ suficiên
cia, tendo apresentado emenda supressiva desta medida. 

Já a ilustrada Comissão de Educação e Cultura, _em 
face do que dispõe o art. 32 do Decreto-lei n~' 1.212, de 17 
de abril de 1939, que criou a Escola Nacional de Edu
cação Físic::l e Desportos, na Universidade do Brasil, en
tendeu que as providências contidas no projeto já estão 
devidamente atendidas, pelo (iue propôs seja o mesmo 
arquivado. 

---- Na realidade, de acordo com os expi=essos termos da 
citada legislação em vigor, os que concluírem o curso su~ 
perior de Medicina de Educação Física e dos Desportos 
já fazem jus ao diploma especializado nesta disciplina. E 
o art. 39 da mesma Jeijã obriga, por sua vez, a assistência 
de médicos especializados em Educação Física e Despor
tos nos estabelecimentos de ensino superior, e- nos anti
gos estabelecimentos de grau médio (secundário, normal 
e profissional), bem assim em todas ::~s instituições des
portivas do País. 

Ademais, como muito bem Ponderou,.tex.tualmente, a 
douta Comissão de Educação e Cultura, não "obstante a 
vigência dessas disposições legãis, há mais de 40 anos, 
apenas quatro cursos esHio preparando médicos especia
lizados em Educação Física, não havendo, em conse
qüência, número suficiente de profissionais para atender 
à grande demanda, t::~nto da parte dos estabelecimentos 
de ensino, como das entidades esportivas espalh::~das por 
todo o País. 

Ã vista das razões expostas, ::~ Comissão de Saúde é de 
opiniõo que, na forma do art:154, letra C, do Regimento 
Interno do Senudo Federal, a proposição deve.ser arqui

vada. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1982- Almir 
Pinto, Presidente em exercício - Laélia de Alcântara, 
Relator- Henrique Santillo -Saldanha Derzi. 
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PARECER No 332, DE 1983 
Da ("omissão de Legislac;ão Social 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Originário da C.iimara dos Deputados, o presente pro
jeto objetiva seja estabelecida a exigência de conclusão 
de curso de especialíz::~ção em Medicina Aplicada à Edu
cação Física, Como condição essencial ao exercício das 
funções de Médico Assistente de Educação Física e Des
portos, nos estabelecimentos de ensino de i"' e 2~> graus e 
superior, públicos e privados, bem assim nas associações 
desportivas. 

A proposição estabelece, ainda, que aos médicos não 
hUbi\itados mi forma da lei, que estejam exercendo as 
funçõe.<> há mais de quatro anos, facultar-se-á registro de
finitívo no órgão competente do Ministério da Educação 
e Cultura, desde que aprovados em exame de suficiência, 
a ser rcalizadQ oo prazo de um ano. 

A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o pro
jeto, sugerindo, contudo, a supressão do Parãgrafo único 
do art. i"', p_or entender desnecessâria a exigência de exa
me de suficiência para os médicos que já se acham no 
exercício da função. 

As Comissões de Educação_ e Cultura e de Saúde opi
na~a-m pelo arquiv::~mento do projeto, nos termos do art. 
154, letra c. do Regimento Interno do Senado, conside
rando que a matéria por ele versada já se acha suficiente
mente abrangida em lei- Decreto-lei n"' 1.212, de 17 de 
abril de 1939 - __ acrescendo, _ademais, a circunstância de 
que, não obstante já estar em vigor há mais de 40 anos a 
disciplina legal relativa à espécie, até hoje só estão im
plantados quatro cursos especializados_ em Educ"'ção 
Física, nào havendo atualmente, portanto, número sufi
ciente de profissionais para atender à presente demanda. 

Verificando-se, assim, que as Comissões incumbidas 
de apreciação-do mérito da matéria opinaram pelo seu 
arquivamento, nào resta outra alternativa a este órgão 
Técnico senão conduir, também, pelo arquivamento do 

- projeto, no~ termos do art. 154, letra c, d_o Regimento ln
terno-do Senl.tdo. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1983.- Jutahy Ma
ga/hãe.s, Piesidente- Gabriel Hermes. Relator- Jorge 
Kalume- Hélio Gueiros- Carlos Chiarelli -João Cal-
mon. 

PARECER No 333, DE 1983 

úã \omissão de Agricultura, sobre o Projeto de 
L1.•i da Câmara n<? 128, de 198J (n<? 2 .. 863-B, de 1980, 
na origem) que H dispõe sobrt' a transformac;ào dos 
\ampos Agrícolas de Vila Tracuateua, no Município 
de Bragança, região Polonordcstc, e de Beltcrra, no 
Municipio de .Santarém, região do Baixo Amazonas, 
no Estado do Pará; Parintins, no Estado do Amazo~ 
nas; Rio Branl."4.1, no Estado do Acre; e Amapá, no 
Terrihírio Federal do Amapá, cm Centros de Prepa
ração de Monitores Agrícolas da Amazônia". 

Relator: Senador Gab•ão Modesto 

O Projeto de Lei da Cám::~ra n<? 128/81 (PL-12.863-
A/80, na origem), visa tr::~nsformar, mediante regula
mentação do Poder Executivo, em Centros de Prepa
ração de Monitores Agrfcolas da Amazônia, os atuais 
Campos Agricol.as de Vila Tracuateua, no Município de 
Bragança, Regí1ío Polonordeste e de Belterra, no Estado 
do Pará; Município de Santarém, região do Baixo Ama
zon::~s: Rio Branco; no Estado do Acre; e Amapá no Ter
ritório Federal do-Amap<Í, 

Nada obstante os elevados propósitos do ilustre De
putado Jorge Arbage, autor do Projeto, cuja primordial 
intenção seria dotar a Amazônia de um instrumento efe
tivo d~ formaçãode mão-de-obr::~, fato que merece desta
que--e lÕuvor, os elementos apurados juntos à Pasta de 
Agricultura sugerem inexistir condições de encaminha
mento do feito, pela razão principal da não existência de 
_ente com a denominação que se pretende transformar 
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além do que as áreas indicadas já têm destinação especí
fica. direta ou indiretamente relacionadas aO meio agrí
cola (pesquisa, ensino, a-rrr:iazen~ge_m, etc,), sob juris
dição de diferentes órgãos do Pode~ Público, a nível fe
derai ou estadual. 

Levantamentos efetuados no Mi11:istêrio da Agricultu
ra inforinam o ·s-eguinte, a respeitá aO-aSsunto: 
a- Rio Branco, Acre 
As terras pertencentes ao Ministério da Agricultura no 

Estado do Acre, totalizam 300 ha. Há alguns anos atrás 
foram feitas cessões de áreas de parte dessas terras aos 
órgãos discriminados a seguir: -

1- EMBRAPA- !57 ha (área destinada a pesqui
sa); 
2- Secretaria de Desenvolvimento Agrário- 41 ha 

(área destinada ao Parque de Exposição Agropecuári.a, 
Central de Incubação e Piscicultura); 

3- Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos 
do Acre- CAGEACRE --2 ha (nesta área foi c~ns
truído o armazém frigorífico de Rio Branco); 

4-Secretaria de Educação- 2 ha (nesta ãrea-foi 
construídu umu escola destinada às 4 primeiras séries do 
}9 grau, voltada para práticas agrícolas); -

5 -IBOF- 57.22 ha (área destinada à produção de 
mudas)'. 

Na área restante, está localizada a Delegacia Federal 
de Agricultura e Unidade de Sementes. 
b- Parintins. Amazonas 
Esta buse física foi incorporada ao património da 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope~ 
cuária. pelo Decreto n9 83..259, de 8-3-79. 

c-Pará 
I. O campo agrícola de Tracuatetia, em Bragança, 

não é de jurisdição da Delegacia Federal de Agricultura 
do Pará. 

Ela está subordinada à EMBRAPA e se constituiu em 
uma unidade de pesquisa daquele órgão na Região Bra
gantina e Guajarina. 

2. Bl'lterra 
Belterra é uma base física no MA na região do Tapa

jós e incluí, Fordl~ndia e Daniel Carvalho- que no pas
sado constituíam o Estabelecimento Rural do Tapajós 
- ERT, com uma área de 281.500 ha, dos quais, hoje 
250.000 h a, estão na jurisdição dó INCRA. Do restante, 
50% faz parte du Floresta Nacional do Tapajós. 

Belterra dispõe de uma Unidade de Treinamento para 
capacitaçào de pessoal vinculado à área rural e à melho
ria dos servidores daquela base física e de Alenquer. 

Por outro lado, Belterra está sendo objeto de um am
plo estudo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
- SENA R, do Ministério do Trabalho, c-om vistas a ser
vir de sede a uma Unidade de Treinamento Rural, de 
âmbito regional. 

Vale salientar, ainda, que existe estudos conclusivos, 
na área do Ministério da AgricultUra, para instalação no 
Município, de uma Escola Agrícola de nível médio. 

3. Amap:i. Amapá 
Na Capital do Amapá existe o Campo Agrícola de 

Cruzeiro, antes uma base Física pertencente ao Minis
tério da Agricultura. Atualmente porém, o imóvel 
encontra-se cedido para a Secretaria de Agricultura do 
Território, tendo sido transformada em Colônia Agríco
la. 

Do ponto de vista estrito da Comisslío de Agricultura, 
somos de opinião que uma política específiCa de for
maçtio de mao-de-obm para a Amazônia, institucional
mente apoiada, é uma imperiosa necessidade e se reveste 
da mais alta prioridade para a região, em vista de suas 
caracter1sticas peculiares, que recomendam know-how 
apropriado à sua natureza. 

Voto do Relaror 

Se inexistissem óbices como os apontados, esta Comis
são nadll teria a opor ao Projeto, recomendando, de 
pronto a sua aprovação. 

Dt~RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

No enflinfõ,--itão-Vemos como prosseguir no feito, pe
las raiões expoStas, embasãdas enl documento da Pasta 
que teria a incumbência de gerir os Centros de Prepa
ração de Monitores, que faço integrar este Relatório. 

Ê o nosso voto, salvo melhor juízo desta Comissão. 
Sala da Comissão, 5 de maio de 1983. - Álvaro 

Dias, Presidente -==- Gastão Modesto, Relator - João 
- Castelo - Mauro[lorge.s. 

ANEXO AO PARECER DA COMiSSÃO DE AGRI-
CULTURA . 

Ass~ssoria Parlamentar- GM 

CT /DAP-478(83 
E;xm9 Senhor 
Senador Gastão Modesto 
Senado_ Federal 
Brasi!ia- DF 

Senhor Senador: 
Br:a.sflia, 20-4-83. 

Junto à presente faço chegar às mãos de V. Ex'- ainfor~ 
mação colhida junto ao setor técnico deste Ministério re
lativamente ao Projeto·de-lei n9 128, de autoria do De
putado Federal Jorge Arbage que objetiva transformar 
algumas bases tisicas, sob jurisdição do MA, em centros 
de preparação de Monitores Agrícolas do Amazonas. 

Na certeza de que o Parecer esta à contento da solici
tação de V. Ex~ aproveitando a oportunidade, reitero-lhe 
meus protestos de elevada estima e apreço. 

Cordialmente. _--Nestor Ribeiro. Assessor Parlamen
tar - Ministério da Agricultura. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTtRIO DA AGRICULTURA 

COORDENADORIA DE APOIO OPERACIONAL
CAO 

lnforma<;ào C'AO/SG/N<1 022 Em 19-4-1983 

Do: Cao.rdenador da Coordenadoria de Apoio Opera
cional- CAO 
Ao: Senhor Assessor Par1am~ntar 

Segundo informações verbais colhidas dos Delegados 
Federais de Agricultura nos Estados do Acre, Amazo
nas, Pará e Território do Amapá, transmito~lhe os se
guintes dados, a propósito de Projeto-de-lei n9 128 de au
toria do Deputado Federal Jorge Arbage, no sentido de 
transformar algumas bases fíSicas, sOb JurisdiÇão deste 
Ministério, em Centros de Preparação de Monitores 
Agrícolas do Amazonas: 

--Rio Branco, no Estado do Acre 
As terras pertencentes ao Ministério da Agricultura no 

Estado do Acre, totaliza 300 ha. Alguns anos atrás fo
rarrt feitas cessões de áreas de parte ~ess_ãS -terras aos se-
guintes órgãos: - · / 

1. EM B RAPA - 157 h a (área destinada a pesqui
sa). 

2. Secrtaria de Desenvo!Yimento Agrário - 41 ha 
(área destinada ao Parque de Exposição Agropecuária, 
Central de Incubação e Piscicultura). 

·3. Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do 
Acre- CAGEACRE- 2 ha (nesta área foi construído 
o armazém frigorífico do Rio Branco). 

4. Secretariu de Educação - 2 ha (nesta área foi 
construída uma escola destinada as 4 primeiras série-s do 
1 ~ grau, voltada para práticas agrícola. 

5. IBDF- 57.22 ha (área destinada à produção de 
mudas). 

Na área restante, está locaJizada a Delegacia Federal 
de Agricultura e a Unidade de Sementes. 

- Parintins, no Estado do Amazonas 
Esta Bus.e Física foi incorporada ao património da 

EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope
cuária, pelo Decreto n9 8_3.259, de 8-3-79. 
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- No Estado do Pa;á 
l. O campo agrícola de Tracuateua, em Bragança, 

não é dejuri~dição da Delegacia Federal de Agricultura 
no Pará. 

Ela está subordinada à EMBRAPA e se constitui em 
uma unidade de pesquisa daquele órgão na Região Bra
gantina e Guajarina. 

2. Belterra 
Belterra é uma Base Física do MA na região do Tapa

jós e inclui, ainda, Fordl~ndía e Daniel de Carvalho
que no passado constituíam o Estabelecimento Rural do 
Tapajós - ERT. 
--Bel terra fica-a 40 km, por via rodoviária de Santãiêm 
(Santarém-Cuiabá) o que, por sua vez, dista de Belém 
700 km em linha reta e I hora de vôo em equipamento 
Boeing. 

Fordlândia dista de Belterra 14 horas de barco a mo
tor (única via de acesso) e Daniel de Carvalho 12 horas 
(tl;!mbém_por _via fluvial, única via de acesso). 

Desde 1980 que o Senhor Ministro da Agricultura de
terminou a recuperação de Belterra. Dada a importância 
política, social e econõmica que essa unidade tem na re· 
gião e o abandono que se viu relegada por mais de 10 
anos, o que vinha deturpando a imagem do Ministério 
da Agricultura e provocando problemas de convulsão e 
descontentamento entre os seus moradores, que atingem 
a 8.000 pessoas. 

A área total de Beltera era de 281.500 ha e, dentro da 
orientação do Ministro, cerca de 250.000 ha foram trans
feridas pura a jurisdição do INCRA, o restante da Base 
Física é partilhado pela floresta Nacional do Tapajós, 
que absorve 50% dessa áre-a remanescente. 

Belterra conta, ainda, com uma Unidade de Treina· 
menta para capacitação de pessoal vinculado a área ru
ral e â melhoria dos servidores dessa Base Física e de 
Alenquer. 

Por outro !ado, Belterra está sendo objeto de um am
plo estudo do Serviço Nacional de Aprendizado Rural 
-SENA R, do Ministério do Trabalho, com vistas a ser
vir de sede. a uma Unidade de Treinamento Rural, de 
âmbito regional, em face da infra-estrutura que dispõe, 
não só quanto ao aspecto físico quanto ao humano. 

Por outro lado, há estudos conclusivos na área do Mi
nistério du Agricultura, beneficiando Belterra com uma 
escola Agrícola de nível mêdio, a ser instalada, entre ou~ 
tros, com recursos de financiamento que estão sendo ne
gociados junto ao Banco Mundial ou Banco Internacio
naL de_ Desenvolvimento. 

O nosso ponto de vista pessoal é de que não há neces
sidade de transformar a Base Física de Belterra em Cen
tro de Preparação de Monitores Agrícolas da Amazônia, 
para que haja uma unidade de treinamento com esse ob
jetivo. 

_ Amapá, no Território do Amapá -

No Território do Amapá existe ainda o Campo Agrí
cola de Cruzeiro, no município de Amapá, antes uma 
Base Fisica pertencente ao Ministério da Agricultura. 
Atua!mente porém, o Imóvel encontra-se cedido para a 
Secretaria de Agricultura do Território, tendo sido trans
formada em Colônia Agrícola. - Daniel da SNva F'er
nandes, Coordenador /CAO 

PARECERES Nos 334 E 335, DE !91!3 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 67, de 1981, 
que "dá nova reda·ção ao § 4? do art. 662 da Consoli
dação das Leis do Trabalho". 

PARECER No 334, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Humberto Lucena 

A nova redação que o presente projeto de lei ·quer dar 
ao§ 49 do art. 662, CLT, destina-se não somente a corri~ 
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gir os graves erros em que está a incidir o dispositivo, 
como também a melhor compatibilizá-lo com a técnica 
legislativa e até inesmo com a técnica juridíca: 

Verifica-se, com efeíto, qtie 6 § 41' do art, 662, CLT, 
além de muito mal redigido (ele resulta, na verdade, de 
modificação introduzida pela Lei nl' 2.244, de 1954), está 
a arrostar princípios jurídicos há muito assentes em nos
so ordenamento, a partir da Constituição quais seja-m o 
atinente à indispensabilidade do contraditório _e o refe
rente ao direito de ampla defesa. 

De fato, nesta questão de impugnação contra a inves
tidura de vogal de JCJ, pelo que está eScrito no § 41' do 
art. 662, CLT, somente atuam o impugnante e o tribunal 
que sobre a mesa irá decidir. 

O novo texto oferecido, por iniciativa do Deputado 
Nilson Gibson, jã aprOvado na Câmara e ora sendo re
visto pelo Senado, na forma do art, 58, capuz, da COnsti
tuição, equilibra o direito das partes e ainda dá ao dispo
sitivo outros aperfeiçoamentos que ele está a exigir. 

Certo é, por outro lado, que tudo se faz dentro do per
mitido na Constituição, iilclusive no tocante ao poder de 
iniciativa, sem ofensa aO ordenamento jurídico e com a 
melhor técnica- legislativa. 

Tal é o nosso parecer. 
Sala das Comiss_õ_es_, 3 de março de 1982. - Aloy.sio 

Chaves, Presidente - Humberto Lucena, Relator -
Hugo Ramo.s- Moaçyr Dalla- Raimundo Parente
Nelson Carneiro --Lenoir Vargas ~ Bernardino Viana 
- João Calmon - Murilo Badáró - Benedito Canelas 
- José Fragelli . 

PARECER N• 335, DE 1983 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O artigo 662 da Consolidação das Leis do Trahalho 
trata do processo de escolha e investidura dos vogais e 
suplentes das Juntas de Conciliação e Julgamento indica
dos pelos respectivos Sindicatos de classe. 

Os parágrafos que o seguem disciplinam os procedi
mentos a serem adotados pelo Tribunal Regional, valen
do notar que os§§ 31' e 41' se dirigem à hipótese de.contes
tação, por qualquer interessado, à investidura do esco
lhido. 

Nesse sentido dispõe o § 4~': 

. "Recebida a contestação, o Presidente do Tribu
nal designará imediatamente relator, o qual, se hou
ver necessidade de ouvir testemunhas ou de prece-. 
der a quaisquer diligências, providenciará para que 
tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, 
por fim, a contestação ao parecer do Tribunal, na 
primeira sessão." 

Entende o d_eputado Nilson Gibson, autor do presente 
projeto, que esse dispÓsitivo encerra um "grave erro", t 
que ao assegurar a contestação._ •·a qualquer interessa
do", manda que o processo seja, desde logo, concluso a 
um relator, omitindo a oportunidade de defesa do im
pugnado. 

"Ora", acrescenta o autor., "ê da sistemática do direito 
brasileiro a observância dos princípios do contraditórío 
e da ampla defesa ... t preciso considerar que as razões 
de defesa constituirão mais uma peça a integrar o pioces_
so, fornecendo, assim, maioreS elementos para que 0 re: 
lator e o próprio TribUnal possam melhor decidir a ques
tão". 

Não temos dúvida de que é inteiramente procedente a 
crítica, A impugnação a um nome escolhido, se nãO traz 
em seu bojo alguma forma de acusação, poderá ser ar
gUida, até mesmo, por motiVo meSquinho, falso ou difa
matório. Cumpre à leí assegurar ao acusãdo- o efcmeniar 
direito de defesa e ao Tribunal o pleno conht!cimeilto de 
todos os fatos. 

Busca o projeto, também, corrigir outra improprieda
de do dispositivo. Deterílüna ele que, cancJu_ído o e;x.ame 
do Processo, deVerá o Tribunal emitir. ·~pareCer" na pri
meira sessão. Ora, o Tribunal não dã parecer sobre a 
questão, mas sim, profere deCisão, que poderã ser pelo 
acolhimento da contestação ou pela sua improcedência. 

O projeto, como se vê, é pertinente e meritório, pois 
aperfeiçoã dispositivo da nossa legislação ordinária, ra
zão pela qual opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1983. --:-Jutahy Ma
galhães, Presidente- Hélio Gueiro.s, Reiãfor- Gabriel 
Hermes- Jorge Kalume- João Calmon- Carlos Chia
relli. 

PARECER N• 336, DE 1983 

Da Comissão -de Agricultura, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n9 59, de 1982 (01' 2.254~C, de 1979, 
na Casa de origem) que "dispõe sobre a cria~ão de r e-, 
senas florestais nos municípios". 

Relator: Senador Mauro JJorge.s 

O presente projeto de lei faculta aos municlpios reser
var (art. )9) áreas de terras destinadas à preservação e 
plantio de florestas. 

E, pelo art. 2~', ê dada preferência ao cultivo de essên
cias nativas e espécimes da flora nacional, nas reservas 
florestais a serem criadas etriTazãõ da lei preconizada. 

Na justificação, o Deputado Jorge Paulo expõe os mo
tivos que--O leVaram a formalizar a proposição. Salienta 

ele: 

-a poluição ambiental é terrível mal que aflige a 
humanidade, nos dias atuais; 

-é preocupação geral a localizaçãO- dos foCoS de 
poluição e a obtenção de meios para combater essa 
mesma poluição; 

-a questão é alvo de permanente debate pelos 
meios de comunicação _e tema de seminários, simpó
sios, conferências etc; 

-apesar de tudo, nada se fez de prático, e re
giões inteiras, próximas a celltros industriais, conti
nuãtn à mercê dos perniciosos detritos expelidos di
retamente na atmosfera ou nos rios, lagos e ocea
nos: 

-mister se faz providência que permita aos mu
nicípios participarem da luta~ que ê de todos. 

Na verd_ade, o projeto é da maior imporiâricía. -Tiãta
se de iniciitiva útil, que objetiva ampliar a faixa florestaL 
Apenas, o texto é meramente facultativo e, como tal, ne
nhuma força impositiva traz em seu bojo. 

Possivelmente, o texto procurou fugir do empecilho 
constitucional relativo à despesa determinada pelo Le
gislativo sem o movimento inicial do Poder Executivo. 
Entretanto, a simples reserva da área não implicaria em 
despesa, porquanto somente a implantação dos projetas 
acarretaria gastos. 

Seja como for, a proposição-em estudo merece acolhi
da. Quanto maior for a expansão da área verde e a iní

~ plantação de reservas florestais, melhores oportunidades 
terá o combate à poluição. 

~o mínimo, a presente inicía~iva parfamentar servirá 
de mais um grito de alerta contra o indiscriminado abate 
das nossas matas, apesar dos impedimentos contidos no 
Código Florestal e dos propósitos contidos nas finalida
des do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto 
de lei. 

Sala da Comissão, 5 de maio de 1983.- Âlvaro Dias, 
Presidente- Mauro Borges, Relator- João Castelo
Gall·ão Modesto. 
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PARECERES Nl's 337 E 338 DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 75, de 1982 
(PDL nl' 5.846-B, de 1982, na Casa de origem) que 
"autoriza o Instituto Nacional de ColoniZação e Re
forma Agrária- INCRA, a vender, em concorrên
cia, o imóvel urbano que menciona, de sua proprieda
de". 

PARECER N• 337, DE 1983 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador Gabriel Hermes 

Pelo presente projeto de lei, o InstitUto Nã.cional de 
Colonização e _ _F.e.forma Agrária ê autorizado a vender, 
em concorrência, uma ãrea de terras com oitocentos me
tros_ quadrados, constituída pela data n9 3, da quadra ca
torze, na cidade e Município de_ Sertaneja, Estado do Pa
raná. 

A proposição mantém apenas dois artigos. No primei
ro são_ contidas as especificações todas, com limites e 
confrontações. No segundo, a determinação de que a lei 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Encõntra-se, a área em referência, matriculada no Re
gistro de Imóveis da Comarca de Cornêlio Procópio, Es
tado_ do Paraná, no Livro 2-J, a fls. 152, sob a· n9 1.952. 

Na Casa de origem, a proposição mereceu aprovação 
nas Comissões de Constituição e Justiça, Agricultura e 
Política Rural e de Finanças. 

A proposição foi submetida à deliberação do Congres
so por meio da Mensagem nl' 73, de 1982, do Poder Exe
cutivo e, nos termos do art. 51 da Constituição Federal. 

Exposição de Motivos do Ministro da Agricultura in
forma que o INCRA necessita de recursos que lhe permi
tam transferir, para Brasília, parte dos seus serviços que 
ainda permanecem no Rio de Janeiro. Alêm disso, não 
tem qualquer interesse em manter o imóvel, que não vem 
utilizando. 

Pelo que se depreende da sucinta exposição de motivos 
ministerial, o INCRA neces.Sit"a de recursos para qUe -
.possa transfer-ir alguns setores administrativOs, que ain
da permanecem no Rio de Janeiro, para Brasília. E, 
como o terreno em referência não vem tendo utilização, 
o Instituto proprietário pretende aliená-lo, mediante 
concorrência pública. Assim, além de evitar ônus, ainda 
obterá recursos que permitam o custeio da transferência 
de determinados setores para a Capital da República. 
_ O imóvel urbano que o INCRA tenciona a_lienar situa

se no Município de Sertanejo, Paraná. 

Parece-nos plenamente justificada a alienação. De um 
lado, o INCRA necessita de recursos para custeio da 
transferência de determinados setores essenciais, para 
Brasilía, sua sede. Por outro, um terreno sem utilização 
acarreta despesas que precisam ser· evitadas. 

-SõiriOs; por conseguinte,-pela aprovação do presente 
projeto de lei. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1982.- M(m
r'o Benevides, Presidente eventual- Gabriel Hermes, Re
lator - Aloysio Cha11es - Raimundo Parente. 

PARECER N• 338, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador José Lins 

'Trata _o referido PrOj~to de Lei, de proposta que o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação do 
Congresso Nacional, nos termos do artigo 51 da Consti
tuição, autorizando o Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA- a vender áreas de ter
ras com 800m2 , da Quadra 14, situadas no Município de 
Sertaneja, no Paraná. As referidas áreas têm as seguintes 
divisas e confrontações: frente, para Av. Presidente Var
gas, na extensão de 20m; fundos em igual extensão, com 
as· datas n9 6 e 26; de um lado, na extensão d~ 40 m, com 
a data n\> 2; e do outro lado, em igual extensão, com a 
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data n~" 4; área essa matriculada em 23 de agosto de 1978, 
no Registro de Imóveis, da Comarca de Cornélia Procó
pio, no mesmo Estado, no livro 2-j, a folhas !52, sob o fll' 
1.952. 

A matéria é acompanhada de Exposição de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado da Agricl,lltura, com Ofí
cio n~> 119, de I de setembro de 198 I, através do Ministro 
Chefe do Gabinete Civil da Pre-sidência da República, 
João Leitão de Abreu, que a.flrma: 

"Tenho a honra de encaminhar à consideração 
de Vossa Exelênda, Anteprojeto de Lei, autorizan~ 
do o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária~ INCRA- a vender, em concorrência, o 
imóvel urbano ciue menciona. 

O INCRA, além de não ter interesse em mant.er 
tal imóvel sob o seu domínio necessita de recursos, 
visando a transferir para esta Capital parte dos seus 
serviços que ainda permanecem no Rio de Janeiro." 

Na Câmara dos DeputadoS, a propmiçã9 obteve 
aprovação do Plenário, após tramitar pelas Comissões 
Técnicas daquela Casa do Congreso Nacional. 

Sob o aspecto financeiro - competência iegimenúil 
desta comissão - nada temos a opor ao projeto. 

Do exposto, concluimos pela aprovação da propo~ 
sição ora sob o nosso exame. 

Sala da Comissão, 5 de maio de !983.- Itamar Fran~ 
co, Presidente- José Lins, Relator - Affon~·o C amargo 
_. Guilhefme Palmeira- Gabriel Hermes- Jorge Kalu· 
me - Jorge Bornausen - Sew!ro Gomes - Roberto 
Campos - Carlos Lyra - Jutahy Magalhães ~ Pedro 
Simon. 

I'ARECERES Nis 339 E 340, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 84, de 1982 
(Projeto de Lei n"' 3.758--B, de 1980, na Câmant dos 
Deputados), que "altera dispositivo da Lei n9 4.771, 
de IS de setembro de 1965, que institui o novo Código 
Florestal". 

PARECER No 339, DE 1983 
Da Comissão de ConstituiÇão c Justi~a 

Relator; Senador Raimundo Parente 

O projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu
tados, altera a redação dos arts. 21' e 19 do Código Fio~ 
restal, com o objetivo de ampliar a faixa marginal deve
getação ao longo dos rios, e tornar explícita a determi
nação de exploração de madeira através de manejo S~:JS
tentado, que assegure à floreSta nativa'rendimer~tos per
manentes_ 

A matéria, quanto .ao mérito, é de larga importância, 
eis aperfeiÇoar a legislação vigente, visando, como expõe 
na Justificação o seu autor- ilustre Deputado Artcnir 
Werner - ... deter a exploração indiscriminada dos nos
sos recursos naturais, particu\aimente no que se refere à 
vegetação". 

Diante do exposto e comO iiiCXTstem óbkes quanto ao 
aspecto jurídico-conStitucional, nosso parecer é pela sua 
aprovação. 

Sala das Comissões. 24 de novembro de 1982. -Aloy
sio Cha~·es, Presidente - Raimundo Parente, Relator -
Aderbal Jurema - Dulce Braga -José Fragelli- Ber~ 
nardino Viana - Leire Chm•es - Alfonso Camargo -
Almir Pinto. 

PARECER No 340, DE 1983 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Mauro Borges 

O art. 29 da Lei n9 4.771, de 15 de setembro de J965 
(Código Florestal) considera de preservação permanen
tes as florestas e demais formas de v:egetação natural, lo
calizados ao longo dos rios e cursos d'água, na distância: 
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a)__ de cinco m:etros, para os rios de menos de 10 me
tros de largura; 

bj igual à metade da largura dos cursos que meçam 
de 10 a.1()()_ metros de distância entre as margens; e

cl .. de 100 metros para todos os cursos cuja largura 
seja superior a 200 metros. 

A proposição que vem a esta Comissão pretende mo· 
di ficar tais critérios e dar nova redaçào ao art. 19 do a lu· 
dido Código Florestal, que permite a transformação das 
norestas heterogêneas em homogêneas, com permissão 
.da autoridade. 

Pelo texto em exame, a preservação das florestas Joca
lízadas ao longo dos cursos d'água deverá ficar distante: 

I. trinta metros, nos rios de menos de dez metros de 
largura; 

2. cinqüenta metros, nos cursos que tenham de dez a 
cinqUenta metros de largura; 

3. cem metros, nos cursos d'4gua que meçam entre 
cinqUenta e_ Cem metros de largura; 

4. cento e cínqüenta metros, nos cursos d'água que 
possuam entre cem e duzentos metros de largura; e 

5-. igu-al distância entre as margens, nos cursos d'á
gUa conL largura superior a 200 m. 

O texto Proposto para substituir o art. 19 do Código 
Florestal vigente permite a exploração da madeira me
diante o manejo sustentado e a reposição florestal, suces
sivamente, com espécies típicas da região. Permite, o dis
pOsitivo, a reposição com espécies exóticas nas norestas 
já implantadas com tais espécies. E, na reposição comes
pécies regionais, o prop-rietár'ío é obrigado a comprovar 
o plantio das árvores. 

Na justificação o autor do projeto lembra a necessida
. de de deter·s~ '"'a exploração indiscriminada dos nossos 

recursos naturais, particularmente no que se refere à ve
- getação", pois a devastação das nossas mata~ "já com

promete _o equilíbrio ecológico em não poucas áreas". 

A prática predatÓria, representada pelo abate desorde
nado das nossas florestas, evidentemente merece atenção 
de quantos têm parcelas de responsabilidade pública. 
Dai por que se nos afigura útil ampliar, ao longo dos 
rios, a laixa marginal de vegetação. 

Ê preciso amparar~se qualquer curso d'água, inclusive 
no que se refere à reposição de florestas, com espécies ve
getais da região. 

O disciplinamento preconizado nos conduz, portanto 
a Vótar· pela aprovação do presente projeto de lei. 

Sala da Comissão, 5 de ma.io de 1983.- Ãlvaro Dias, 
Presidente- Mauro Borges, Relator- João Castelo
Gah•ão Modesto. 

PARECERES N•s 341 E 342, DE 1983 

Sobre o Pr~,tjeto de Lei da Câmara oQ 92, de 1982 
(nQ 5.847-B, de 1981, na origern), que "'autoriza o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA a doar o imóvel que menCiona". 

PARECER N' 341, DE 1983 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator; Senador Gabriel Hermes. 

O Presidente da República submete, 'à consideração 
do Congresso Nacional, o presente projeto de Jel que au· 
toríza o lnsütuto_ Nacional de Colonização e Reforma 
Agrâiíaa- dOar,.ao Estado de Pernambuco, o imóvel de 
sua propriedade, denominado Museu Massangana, com 
a área de dez hectares. 

Na área em apreço, existem as seguintes benfeitorias: 
uma casa de alvenaria, com quinhentos e sessenta e nove 
metros e sete decímetros quadrados; uma capela de alve
naria, com cento e cinqilenta e dois metros e nove deci
metros quadrados, e uma senzala de alvenaria, com área 
de quatrocentos e trinta e seis metros e sessenta e seis 
decímetros quadrados. 

As benfeitorias em apreço se localizam O() antigo En
genho Massangana, atualmente denominado Parque 
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Nacional da Abolição, no Município do Cabo, Esu~do 
de Pernambuco, e ~uja área é especificada, em suas limi
tações, no art. J9 da proposição em exame. 

O imóvel em referência está registrado, em nome do 
INCRA, no Registro de Imóveis da Comarca do Cabo, 
no livro 2-G, ns. 136, sob o n9 R-l-1936. 

Na forma do ãrt. 29, a doação tem o objetivo de incor
porar o imóvel doado ao patrimõnio que constitui o Mu
seu _Massangana, localizado no Parque Nacional da 
Abolição, para a preservação da memória cultural do 
Estado de Pernambuco. 

O art. 39 determina que o imóvel doado, com suas ben
feitorias e acessórios, reverterá, de pleno direito, ao pa
trimônio do INCRA se ao mesmo for dada, a qualquer 
tempo, destinação diversa da prevista em lei. 

Na Câmara dos Deputados, a proposição foi aprova
da pelos Órgãos Técnicos e pelo Plenário. 

É evidente que nenhuma oposição pode ser levantada 
à matéria, porquanto a preservação da memória nacio
nal é tarefa que preocupa os poderes públicos. 

A doação dos bens de que trata o projeto, ao Estado 
de. Pernambuco, a fim de que o Museu Massangana seja 
preservado, interessa, por isso mesmo, à cultura brasilei-

Opinamos, portanto, pela aprovação do presente pro
jeto de lei. 

Sala das Comissões, 12 de abril de 1983. - Alberto 
Silva, Presidente - Gabriel Hermes, Relator - Marco 
Maciel - Fábio Lucena_ 

PARECER No 342, DE 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: SenadO!' Gabriel Hermes 

Na forma regimenta_!, vem a exame da Comissão de 
Finanças o Projeto de Lei que autoriza o Instituto Na
cional de CoJonização e Reforma Agrária- INCRA
a doar o imóvel que mendona. 

A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da 
República e foi encaminhada nos termos_ do artigo 51 da 
Constituição, .estando acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, 
que afirma: 

"A doação desse imóvel, que faz parte do patri~ 
mônio do Instituto Nacional de Colonização e Re~ 
forma Agrária - INCRA, se afigura oportuna e 
conveniente, vez que não compete àquela Autarquia 
a manutenção de sitias históricos e ao Estado inte
ressa, sendo de suas atribuições a preservação da 
memória cultural pernambucana. 

O imóvel a ser doado, mediante a expedição de 
lei especial, pertencente ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA, consti
tui hoje o denominado Museu da Abolição, que se 
situa em terras do antigo Engenho Massangana, no 
Município do Cabo, no ·Estado de Pernambuco, e se 
encontra registrado sob o n9 R,J.J936, no Livro 2-
6, fls, 136, do Registro de Imóveis da Câmara do 
Cabo. 

Face às justificativas constantes do processo res
pectívo, que acompanha esta Exposição, manifesto
me plenamente de acordo em atender à solicitação 
do Governo do Estado feita por intermédio do Se
cretário Extraordinário para assuntos de SUAPE. 

A doação modal, por meio da lei especiil se im
põe tendo em vista que o imóvel em questão não se 
caracteriza como remanescente de Núcleo de Colo
nização ou de Reforma Agrária, escapando assim às 
disposições da Lei n9 5.954, de 3 de dezembro de 
1973, mas enquadrando-se no entendimento do Pa
recer H-525, de 14 de junho de 1967, da Consultaria 
Geral da República, devídamente aprovado pelo en
tão _Presidente da República." 

Na Câmara dos beputados, manifestaram-se favora
velmente as Comissões de Constítuição e Justiça, de 
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Agricultura e Política Rural e de Finanças, tendo o pro· 
jeto sido aprovado em Plenário, na Sessão de li de a_go~~ _ 
to de 1982. 

Possui o imóvel a área de 10 ha (dez hectares), benfei
torias e confrontações detalhadas no artigo 19 do proje
to. 

Estabelece o artigo 39 que o imóvel doado reverterá ao 
INCRA se lhe for dada destinação diversa da prevista. 

Sob o aspecto financeirO, vale destacar que a doação 
em tela não trará ônus ao Tesouro Nacional, antes aten
derá ao anseio nacional de;. preservação da Cl!ltura brasi
leira, tão cara aos Poderes da Nação. 

À vista do exposto, concluímos pela aprovação do 
Projeto de Lei da Câmara n~' 92, de 1982. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente- Gabriel Hemres, Relator- Jorge 
Kalume - Jorge Bornhausen - Gui01erme Palmeira -
Affonso C amargo- Jutahy Magalhães- Carlos Lyra
Roberto Campos.......;. Serero Gomes - Pedro Simon. 

PARECER N' 343, DE 1983 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Proje
to de Lei da Câmara n<:> 131, de 1982 (Projeto de Lei 
n" 2.741-B, na Câmara dos Deputados), que ''intro
duz alterações no art. 513 da Consolidac;ão das Leis 
do Trabalho, dispondo sobre fiscalização, por delega
dos sindicais, nas agências do INAMPS e do INPS''. 

Relator: Senador Carlo.s Chiarelli 

De iniciativa do ilustre Deputado Adhemar de Barros 
Filho, o Projeto de Lei da Câmara n9 131, Qe 1982, obje
tiva introduzir alterações no art. 513 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, para dispor sobre fiscalização, por 
delegados sindicais, nas agências do INAMPS_ ~ do 
INPS. 

Para tanto, sugere a inclusão de mais uma a[jnea. "f", 
com a seguinte redação: 

"f) acompanhar, junto às agências do 
INAMPS e do lN PS, a aplicação dos recursos desti
nados a essas entidades." 

Propõe, ainda, o acréscimo de mais três parágrafos,§§ 
2", _39 e 49, ao mesmo artigo, assim i'edigidos: 

.. § 29 Semestralmente e de comum acordo, as 
Confederações Nacionais de Trabalhadores lndica
rão as Federações cujos sindicatos, em cada unidade 
da Federação, deverão indicar um delegado sindical 
para cada agência do INPS e do INAMPS~ para 
proceder à fiscalização de que trata a alínea "r' des· 
te artigo. 

§ 3~> Enquanto no exercício da fiscalização de 
que trata o parágrafo anterior, ficam assegurados 
ao respectivo empregado os direitos previstos no 
art. 543 desta Consolidação. 

§ 49 Nenhum delegado sindical poderá exercer 
a fiscalização de que tratam os§§ 2'< e 39 _deste artigo 
por mais de 6 (seis) meses." 

Em Resumo: Çrj-ª-se a figura do del~gado sinâiCal, 
com a finalidade de fiscalizar os recl!rsos do INAMPS e 
do INPS, ao nivel de agência, a serem indkadqs pelos 
sindicatos através de indicação das Federações e se lhes 
assegura as prerrogativas do art. 543 do Diploma Conso
lidado, cabendo ainda acresçentar que o mandato é de 6 
(seis) meses. 

A idéia consubstanciada na Proposição é bastante 
atraente, na medida ern_ que hoje tnexiste uma partici
pação mais ativa dos segurados da previdência social e)'l1 
seus órgãos de ad!J1in_is_traçã_o, bem como hãO há mais 
nenhuma atividade ftscalizador::t, vez q1,1e o_ últ_imo _orga
nismo competente para isso, - o Conselho riscai dn 
INPS. foi extinto por oca~iào da instituição do Sis.te:ru. 
i"..:;H::wnnl de Previdf-ncia e As~istf>ona :-:.;oci::L 

Entretanto, a concepção do Projeto é muito complexa 
e, certamente, não atenderá aos objetivos a que se desti
na, por isso_qi.le uma fiscalização a nível de agência so
mente iria acarretar transtornos às rotinas dos serviços e 
não atingi-ria- o cerne da questão dos gastos, pois esses, 
_corno sabemos, sáo te1tos ao nível de base, mas as respec
tivas autorizações e controles emanam de esferas mais al
tas, cabendo às agências apenas a execução' ·das la-rêfas 
de rotina. -

Quando afirmamos que a concepção do Projeto é 
complexa, queremos nos referir ao problema dos cri
térios de escolha, pelos quais as confederações de traba
lhadores escolherão quais as_ federações que irão indicar 

-_os respectivos sindicatos de ond_e sairão os delegados em 
cada perío!;J.o de 6 _meses. Ora, esses critérioS, além de 
complexos estão sujeitos a ocasionar divisionismo np 
seio das entidades sindicais; pelo sistema seletivo -qt.ie~im
põe, a cargo das confederações. 

Por outro lado, não vemos praticidade nem operacio
nalidade num sistema de fiscalização, cujos delegados te
rão mandatos de apenas 6 meses, tempo muito exíguo 
para o necessário conhecimento do ambiente. Além dis
so, a escolha semestral acarretaria sempre gastos desne
cessários, ou pelo menos, inconvenientes para as entida
des sindicais, 

Devemos reconhecer a necessidade de implantação de 
um sistema de controle do qual participem não apenas 
representantes dos trabalhadores, mas também dos em
pregadores. É imprescindlvel a existência de um órgão 
fiscalizador para o ·sistema. 

A experiência previdenciária brasllelra apresenta 
exem-plos dignoS de Ser reativados, seja -no cãmpo da 2d· 
ministração, seja no que diz respeito à fiscalização dos 
gastos e das diretrizes básicas do sistema. 

Vej3-Se, por exemplo,- os Conselhos Fiscais dos_ ex
Institutos de Aposentádoria e Pensões, os quais funcio
naram de 1960 a 1966, até a unificação da previdência 
soCiãl, qUando foram extintos, criando-se, no entanto, o 
Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Previdência 
Social, que, através de sua ação fiscalizadora, inclusive 
direta, eln cada Estado Federativo, com bons resultados. 

Com a criação do Sistema Nacional de Previdência e 
Assistência Social- SINPAS, foi o Conselho Fiscal do 
lN PS extinto, passando a fiscalização de todo o sistema 
a ser feita de modo indireto, através da Inspetoria Geral 
de Finanças do Ministério da Previdência e Assistência 
Social. 

O ideal seria a organização de um C_oris.elho Fiscal da 
Previdência Social, com atribuições realmente fiscaliza
dora~. podendo, através da ação de se_u_§ me(nbros, a tua r 
em cada Estado, seja por iritermédio d~ servidores lota
dos em cada Unidade Federativa, seja mediante desloca
mento dos conselhos acompanhado:) de equipes técnicas, 
com a finalidade de realizar fiscalizações dirigidas, nas 
diversas linhas de atividade das três grandes autarquias: 
INAMPS, INPS e lAPAS. 

_Isso está a depend(!r de decisão do Governo Federal a 
quem cabe administrar o sislema, mas, o Congresso Na
cional pode e deve legislar sobre a matéria, a fim de cada 
vez ITtais dotar a previdência social de mecanismos de 
controles seguros e justos, sempre em beneficio dos segu
rados e seus dependentes, motivo de sua própria existên
cia. 

Por isso, somos contrárioS à aprovação do Projeto de 
lei sob exame, pois, além de muito complexo em sua_ for
mutação, não atende aos objetivos de 11scalização da· pre
vidência social, coisa que- somente, a nosso ver. será 
passivei através de um órgão de âmbito nacion~l. 

Sala das Corrlissôes, 5 de m~o de \283.- Jutahy Afa
gafhiies. Pres_idente - Carlos Chiareffi, Relator -
Guhriel Hcrme.1· - Jorge Kalume -· João Calmvn -
Jlélio ôueims. Vl!t1ddo. 
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PARECERES N•s 344, 34S E 346, DE 1983 

Sobre- o Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1980, 
- que "estabelece abatimento nos preços de derivados 
de petróleo e do álcool, quando destinados ao consu
mo própriO de motoristas profissionais autónomos". 

PARECER N• 344, DE 1983 
Da Comissio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Cunha Lima 

O Projeto de Lei em exame,- de iniciativa do ilustre Se
nador Itamar Franco, visa a estabelecer normas concer
nentes aos preços de derivados de petróleo e do álcool, 
quando adquiridos para consumo próprio de motoristas 
pro11ssionais autônomos, determinando que, na hipóte
se, tais preços serão 20% (vinte por cento) inferio'res à
queles vi_gorantcs para os de:nais consumidores, sempre 
e quando o seu_ fçunecimento' se fizer por "intermédio de 
cooperativas, sindicatos, ou quaisquer entidades capaci
tadas a realizar essas ativida,:ies". 

Alega o autor que a política imposta em relação aos 
derivados de petr_óleo e __ que se ba~eia na manutenção de 
preços elevados, cujo objctivo maior é reduiir a imp-or
tação de petróleo bruto por via da redução do consumo, 
tem produztdo, ao mesmo tempo, "a penalização de de
terminadas categorias profissionais, em especial a dos 
motoristas de táxi, que de um momento para outro tive
ram o seu mercado de trabalho reduzido". 

A proposição objetiva reduzir as despesas de custe_io 
da atividade a cargo dos motoristas profissionais autô: 
nomos, minorando-lhes os efeitos negativos do ânus que 
Jhe.s é imposto de subsidiar, com o seu esforço, o consu
mo de outras atividades, compensandoMos, por igual for
ma.., das naturais conseqUências da redução do mercado 
de trabalho. 

A matéria; na forma regimental, foi distiibu[da, tam
bém, às Comissões de Minas e Energia e de Finanças, às 
quais compete dizer sobre o mérito. 

Ao mesmo tempo em que inexistem obstáculos de or
dem jurídico-constitucional que o possam invalidar, o 
projeto se constitui, sem dúvida, numa tentativa vâ!ída 
de encontrar soluções. Somos, assim por sua aProvação. 

Sala das Comissões~ I 3 de agosto de 1980. - Henrique 
de La Roque, Presidente - Cunha Lima, Relator- Lá
zâro Barhoza - Almir Pinto - Helvidio Nunes - Tan
credv Neves- Raimundo Parente- Bernardino Viana. 

PARECER N• 34S, DE 1983 
Da Comissão de Minas e Energia 

Ref?ttor: Senador Affonso Camargo 

O prese-nte projeto de lei estabelece (art. {9) que os 
preços dos derivados de petróleo e do álcool, adquiridos 
para consumo próprio por motoristas profissionais autô
nomos, serão sempre inferiores a vinte por cento em re
lação aos fixados p<.~ra os demais consumidores. Tal van
tagem, entretanto, só ocorrerá quando o fornecimento se 
reafí?.ar--põfintermédio de cooperalivas, sindicatos ou 
entid:.~des outras capacitadas a realizar essa atiYidade. 

O~!sde que atendam as conveniências próprias, os pos
toS de distribuição partlculúes de revenda de derivados 
de petróleo poderão intigfar-se no- sistema de forneci
mento a motoristas profissionais. 

A propoSiç1'io concede ao Conselho Nacional de Pe
tróleo o prazo de cento e vinte dias, a conll:lr da publi
cação da lei para que sej3m definidas_ as normas_ regula
mentares da matéria. 

D projeto é de autoria do Sehador Itamar Franco, o 
qual, ml justificação, mostra que: 

"-A elevação preço dos comb~stívels tem sidÓ a 
polítil:Ll adotada, no Brusil. com o objetivo de redu-
zir o consumo e, conscqücntemenle, J.~ importações 
de óleo. 
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- E::ntrt:tanto, enqu<~nto a gasolina tem preço in
nacionado, outros produtos derivados de petróleo 
permanecem relatívamente mais baratos. 

-Realmente, tal política de preços tem produzi~ 
do bons re.,;;ultados, mas, no que se refere à gasolina, 
ocorreu a "penalízação de determinadas categorias 
profissionais, cm especial a dos motoristas de táxi, 
que de um momento para outro tiveram o seu mer~ 
cado de trabalho reduzido". 

-O efeito sobre os motoristas de táxi tem conse
qüências graves, no quadro geral da economia bra~ 
si!cint. Ainda mais quando, a cada doze meses, .há, 
no Br:.~sil, a exigência de um milh~o c meio de novos 
empregos. 

-A proposição objetiva reparar uma distorsào 
da política de consumo d~ petróleo ultimamente 
exccutuda, de vez que uma atividade produtiva, a 
t:argo dos motoristas profissionais autônomos, tem 
sido fon;ada a subsidiar com o seu esforço o consu- -
mo de outni.S atividades de igual modo essenciais. 

A Comissão de Constituição e Justiça permitiu a tra
mituçào do projeto, que cons.idcr&u-constitucional e jurí
dico. 

Na w:rdade, a política de redução do consumo de deri
vados de petróleo através da manutenção de preços ele
vados para esses produtos verificou-se de maneira Parti
cul:.tr na gasolina. 

Desse modo, a classe mais atingida é, sem dúvida, a 
dos moloristus de táxis e dos demais motoristas pro!is
sionais autónomos que utilizam veículos movidos a ga
solina. 

Todos estes usam seus veículos para a servir .a coletivi
dade e, portanto, o consumo do referido combustível é 
por isso efctuado de maneira nobre. Exercem, portanto, 
unw função social e promovem o bem comum da socie
dade. 

A polltka que vem sendo seguida em nosso País quan
to à redução do consumo de combustível visa mais díre
tamcntc os proprietários qUe usam seus veículos para o 
~rum;porle próprio, mas fridiretame_ntc vem afetando irl-
di:-;criminadumcnte os motoristas profissionais autôno-

Exaturncnte em virtude dessas considerações é que jul
gamos que o apoio que o autOr do projeto pretende dar 
uos motoristas profissionaiS ·aurOr:tomos deve ser feito, 
cm duas etapas: primeiro aos mais onerados que são os 
que têm que adquirir gasolina o álcool e mais tarde aos 
que possuem veículos movidos a di~el que não foram, 
uté agora, tUa duramente sacrificadoS pela atual polítiCa 
de conLcnçUo de consumo. 

Até porque. segundo nos parece, um projeto mais am
plo tem menos possibilidades de aprovação. 

Por isso, opinamos pela aprovação do Projeto com a 
seguinte emenda: 

Emenda ü9-I-CME 

Onde se lê: 

~·Art. I"' Os preços dos derivados de petróleo e 
do álcool..." 

Leia-se: 

"1\rt. J9 Os preços da gasolina e do álcool ad
quiridos p<tra consumo próprio por mOtoristas pro
fissionais autônomos, serão sempre inferiores a -20 
{vintej por cento cm relação aos fixados para os de
mais consumidores, quando o fornecimento for rea_-_ 
/iLudo ror intcrmêdio de cooperativas, sindicatos, 
ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar 
essa utividadc." 

Sala dus Comissões, 16 de junho de 1982.- Milton 
(',dm.d. Presidente- ,lffvm·o C'amarg(i, Rdator- H eu~ 
ritJfU' Sam i/lo - Lui= ('al'{dt'WI!e. 

PARECER No 346, DE 1983 
Da Comissio de Finitnças 

Relator: Senador Severo Gomes. 

De inidativa do ilustre Senador Itamar Franco vem a 
ex.<tmc desta Comissão de Finanças o projeto de lei do 
St:nado que estabelece abatimento nos preços de deriva
dos Ue petróleo e do álcool quando destinados ao consu
mo próprio de motoristas profissionais autônomos. 

Justificai-Ido a proposição destaca seu autor: 

"A política que vem sendo seguida no nosso Paí'i, 
visando à redução do consumo de derivados de pe-

- trólco, tem sido baseada nu manutenção de preços 
elevados para esses produtos, dentro do objetivQ de 
produzir efeitos sobre o voluni.e de importações de 
petrô!eo bruto. 

_No entanto, esse controle do consumo via preços 
não é unifoánc cm relação aos diversos derivados 
d(,! petróleo, pois alguns, como a gasolina, têm o seu 
preço inflacionç.do pura que sejam mantidos relati
vamente mais baratos outros desses produtos. 

Nào resta dúvida que esta políticu, no que produ
Liu o resultado de, em certos momentos, ter dimi
nuído o consumo de gasolina, por exemplo, trouxe 
també-m como conseqüência a penalização de deter
minadas categorias profissionais, em especial a dos 
motoristas de táxi, que de um momento para outro· 
tiveram o seu mercado de trabalho reduzido. 

O efeito mencionado torna-se ainda mais grave 
quando defrontamos o quadro da economia brasi
leira. De um lado, o ritmo de crescimento econômi
co do País Como um todo caiu nos últimos anos bas
tunte, pois se_ em I 973 chegou a atingir a 14 por cen
to, nUo foj alt!m de 6,5 por cento no ano de 1979, ou 
seja, menos da metade daquele verificado exatamen~ 
te quando os preços do petróleo tiveram a sua pri
meira alta assustadora nos mercados internacionais. 
Ao mesmo tempo, em razão do crescimento popula
cional dos anos anteriores a economia enfrenta o 
problema de criar, a cada doze meses, um milhão e 
meio de novos empregos. 

A"liilhu deste nosso projeto é clara. Em primeiro 
lug;.~r objetivamos seja reparada uma distorção da 
política de consumo de petróleo ultimamente execu
tada, de vez que uma atividade produtiva, a cargo 
dos motoristas profissionais autônomos, tem sido 
forçada a subsidiar com o seu êsforço o consumo de 
outras utividades de igual modo essenciais. Além 
disso, é_ nosso propósito também evitar a dissemi-

-- nação do desemprego, e quando não, a queda de 
renda de trabalhadores cujo sacritrCio já tem sldo 
demusiado. 

Dentro de uma outra perspectiva, quando a opí
- niã_o pública brasileira está mobilizada para o com

bate à inlluçào, o projeto se_ caracteriza também 
pela sua preocupação deflacionista. 

Porém, se alcança em certa medida a rentabilida
de das empresas situadas na produção e na distri~ 
bu içào ue-ôcrrvaaos -a e· petr6reo·. 'POr-OU irO- úldO -ga. 
rante ocupação e tranqUilidade aos motoristas pro~ 
fissloilUíS"'UUtônomos, incluídos aqueles proprie~ 
túrios .!ndividuais de caminhões~_ de_transporte de 
c:.trg,a 

A douta Comissão de Constituição e Justiça 
m~tnifcstou-sc pela constitucionalidade, juridícidade e 
rdu •wrovação do projeto. 

Por sua vez a Comissão de Minas e Energia decidiu 
inicialmente! solicitar audiência do Ministério das Minas 
e Energia. Reitt:radas vezes a Comissão insistiu o pedido, 
scnn)btcr qualquer resposhl do Poder Executivo. 

Finalmente a Comissão dt:! Minas e Energia opinou 
rela aprovação do projeto com a Emenda n? 1-CME, 
que allcru a redução do artigo I"' da proposição parare
duLir <~pcnus os preços du gasolina e do álcool. 

_l)csarquiv<tdu u projeto pda aprovação do Requeri~ 
m~..·nto_n\' 2~6. d~ 19S.\ ~_abe a Comissà__o de Finanças exa
minar 0 aspc..:to financeiro da inidativa. 
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Sem dúvida os motoristas de táxis e demais motoristas 
profissionais autônomos foram tremendamente atingi
dos pela elevação do preço do combustível. Servem a co~ 
letividude e hoje vivem dias difíceis. 

A redução de 20% (vinte por cento) no preço do com
buslivd automotivo terá efeitos financeiros imediatos di· 
minuindo os gastos dos taxistas, melhorando a situação 
difícil que atravessam. 

Nas entidades de dassejá estudaram as possibilidades 
cxístentcs e solicitaram as autoridades responsáveis pro
vidências urgentes. 

O projeto é oportuno c conveniente, atém de dar ao 
Conselho NaciomJI de Petróleo o prazo de 120 (cento e 
vii1te) dias pura d~hniQâo das normas necessárias ao 
çumpri~cnto da ~cdida consubstanciada. 

-Sob o aspecto financeiro, nada temos a opor ao projc
lo, dt:s.ta.cando seu grande alcance social. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do 
projeto com a Emenda n"' J~CME. 

Sa!a das Comissõe:;, 5 de maio de 1983,- José Lins, 
Prcsiúerltc, em exercício - Serero Gomes, Relator -
Jorge Kalume- Aj]Onso C amargo - Guilherme Palmei~ 
ra- Jorge Bvmhau.w?n- Jutahy Magalhães- Gabriel 
lfemu!s (vencido) - Carlos Lyra (Contra) - Itamar 
Frmtco {sem voto)- Roherto Campos {vencido)- Pe
dmSimon 

PARECERES Nos 347 E 348, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 302, de 1979, 
que Hrevoga o artigo 2"' da Lei nl' 6.243, de 24 de se
tembro de 1975''. 

PARECER No 347, DE 1983 
D~ Comissão de Constituição e Justiça 

Rdator: Senador José Frangelli 

O ilustre Senador Humberto Lucena oferece projeto 
de lei, visando a revogar o art. 2~' da Lei n"' 6.243/75, ex
pressamente, e acrescenta: 

" ... que rejula a situação do aposentado pela Pre
vidência Sociãl que volta ao trabalho e ao segurado 
que se vincula a seu regime após completar 60 anos 
de idade e dá outras providências." 

2. Toda a legislaçãO mencionada pelo Autor, na sua 
bem lunçada justificuçào do projeto, contempla ora uma 
ora outra destas duas ~ipótescs: 

l~') a situacUo do segurado que já tenha sido filiado à 
Previdência e que, tendo-a deixado, volta a se filiar, no 
prazo rnúximo de _cinco anos, depois de completar 60 
anos de idade, desd~ que não pertencente a outro sistema 
prcvidcndário social; 

2"') a sítuaç~o duque!e que, depois dos sessenta ãnos, 
vem a ingressar na Previdência Social. 

Ao primeiro caso, a lei equiparou a situação do segu
rado pelo exercício de outro emprego ou ativídade que 
wnha u iniciar após comple!Ur a idade de sessenta at)os 
(parâgrafo.único do ar-i. 41' do Doe. Lei n' 710/1969). 

Modificando oart. 4"' do Decreto-lei n9 710/69, O art. 
J? da Lei n"' 5.890, de 8 de junho de 1973, deu a seguinte 
rcdur_:ão ao art. 51',§ 3"' da Lei Orgânica da Previdência 
Social: 

"Após" completar 60 anoS de idade., aquele que se 
filiar à previdéncia social terá assegurado, para si ou 
seus dependentes, em caso de afastamento ou mor
te, um pecúlio cm correspondência com as contrf
buis~e:; _vertidas, não fazendo jus a quaisquer outros 
benefícios.'' 

E aínda uma vc7, concedendo mais <llgumas vantagens 
aos que. entram na prCViâência depois dos sessenta anos, 
o urt. 2~' Ja Lei n~' 6.2..f3, de 1975. 
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"Aquele que ingressar no regime da LOPS após 
completar 60 anos _de idade terá, também, direito ao_ 

pecúlio de que trata o artigo ante-rior, não fazendo 
jus, entretanto, a quaisquer outras pr-estações, salvo 
o salário-família _e os serviços, bem comei o aUXílio

funeral." 

Mas, para acentu_ar a distinção que faz entre os que se 
iniciam no sistema previdcnciário e os q-ue a· ele voltam, 
depois da idade de s~enta anos, mas dentro do prazo 
máximo de cinco anos, o art. 18 da Lei n~' 5.890 de 1973, 
disciplinou a matéria da seguinte maneira: 

"Art. 18. O disposto no§ 31', do art. 51' da Lei 
n~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, não se aplica ao 
antigo segurado que, tendo perdido ou vindo a per
der essa qualidade, se miar novamente aõ sistema 
geral da previdência s_pcial no máximo 5 anos de
pois, desde que não esteja filiado a outro sistema de 
previdência soda[" 

3. Entendendo, assim, que há duas situações diferen
tes a serem providas pelo Projeto, julgo, data venia do 
seu ilustrado Autor, que não cabe a referência expressa 
ao artigo 2~> da Lei n? 6.243/75. Isto porque o Projeto 
pretende estender todos os benefícios estabelecidos no 
art. 165, item XVI, da Constituição, tanto aos ex
segurados como aos novo_s _s_e_gurados da previdência, 
corho está no seu art. I 'i' E emquanto a essas duas catego
rias se referem às leis acíma transcrit<;t.s e que serão mQdi
ficudas pefa Proposição em ex.ame, se aprovada, o men
cionado art. 2~> da Lei .n~'_ 6.~43/75 trata, apenas, âos se
gurados que se iniciam no sistema prcvidenciário com 
mais de sessenta anos - e não dos antigos segurados 
que, com a mesma id_ade..__a~ele retç:>rnam. 

"Daí permitir-me esta einCnda substftutiva à Pro
posição: 

Art. [I' Ficam assegurados, ao aposentado da 
previdência social com mais de sessenta anos que a 
ela retorna no prazo máximo de cinco anos, todos 
os direitos reconhecidos pelo sistema aos seus segu
rados: c ao segurado com mais de sessenta anos de 
idade que venha a se vincular ao sistema -previden
ciário social, ficam assegurados iguais benefíCios, e 
o direito a um pecúlio em correspondência com as 
atribuições vertidas, em caso de morte ou afasta
mento, extensivo aos seus dependentes." 

Se bem entendi os objetiVos da proposição, parece-me 
que ficam alcançados com o substitut[vo. 

Daí permitir~me emenda substitutiva à Proposição, na 
qual, para melhor adequação à técnfca legislativa, é des
dobrado em dois_ o artigo 29. 

4. O ilustre Senador Humberto_Lucena defende a 
sua Proposição da eiva de possível inconstitllcionalida-
de, sustentando que ela não cria, majora óu esfeiide be
nefício previdcnciário, porque--se limita a 1IlclUTr;- sem 
restrições, sob o amparo do seguro social, grupo de tra
balhadores jâ-sujeitos ao pagamento da respectiva con
tribuição~ 

E tem razão, desde que esses beneficieis já-estão cria
dos no art. l65,1tcm XVI, da Constituição e não podem 
deixar de ser aplicados cm favor desses segurados, por
que, -exclut-los, seria fazer entre- os segurados uma dis
tinção que a- Lei Fundamental não faz. Sobretydo por
que, como ensinava Carlos Maximiliano, apoiando-se o 
Direito Constitucional no elemento político, essencial
mente instável, nele preponderam os valores jur1dico
sociais, arrematando: 

"Devem as instituições ser entendidas e pOstas 
em função de modo que correspondam às necessida
des políticas, às tendênctas gerais da nacionalidade, 
à coordenação dos anelos elevados e justas- aspi
rações do povo" ("Hermenêutica e Aplicação do 
Direito", n9s 360 e 36J). 

DIÁRIO DO' CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

As mesm.as razões políticas e de ordem social que fize
ram incluir no sistema previdenci:í.rio os segurados a que 
se referem as leis. mencionadas, são as que justificam 
ourorgar»lhes os benefícios do art._l65, XVI. P_enso~ ain
da, que não se pode negar a esse preceito o caráter das 
leis de ordem pública, e, portanto, de aplicaçll.o "mais ri~ 
gorosamente obrigatória do que as ordinárias", como 
rcssulta o eminente jurista citado. 

Então, nào é Projeto que cria ou estende benefícios, 
justamente porque já estão criados, mas apenas reconbe
çe_que uos segurados de que trata devem se_r conferidos. 
-c;- aliús,já lh~;;:s deviam ter sido dados força de disposi
tivo constitucional. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto, por constitucional, jurídico, regimental e de boa 
técni_c_a_!t::gislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, 
nos termos da seguinte Emenda Substi!Utiva: 

- Emenda nl' 1-CCJ (Substitutivo) 

Ri!gula o,ç direito.~ do sexagenário que entra na pre
ridi!liâa social ou a ela retorna. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. ]~> Flcam assegurados ;o apo~entado da previ
dência iioç:ial que a ela retorna no prazo máximo de 5 
(cinco) anos todos os direitos reconhecidos pelo sistema 

__ a seus segurados. 
ArL 2~' Todo aquele que, contando mais de 60 (ses

senta) unos de idade, ingressa_ na previdência social, faz 
-juS a todos os direitoS previsfos no sistema assegurando

sc-llw, ainda, em caso de afastamento ou morte, pecúlio 
em correspondência com a soma das contribuições 'oterti
das, corrigindo monetariamente e acrescido de juros de 
4% (quatro por cento) ao ano, extensivo a seus depen-
dente..'i - -

Art. 3~' Esta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 4" Revogam-se as disposições em contnírio. 
Sala das Comissões, 26 de novembro de 1981.- Aloy

sio-ch~il'l'.'i',_Presidente- Josi Frage/Ji, Relator- Ores
h'.\' Qu,írâa- Nelson Carneiro- Lenoir Vargas- Mu

rifo BadarJ - João Cafmon - Bernardino Viana -
/Jugo Rumos. 

PARECER No 348, DE 1983 
Da Comissão d~ _Legisl_acào Socia__l 

Relator: Senador Carlos Chiarelli 

O objetívo da presente proposição, da autoria do ilus
tre Senador Humberto Lucena, é revogar o art. 29 da Lei 
n~' 6.243, de 24 de setembro de 1975, que regula a si
tuação-do -Segurado que irigresse no--sistema após com» 
pletar sessenta(60) anos de idade. Isto é o que realniente 
objetiva o referido art. 29, embora a proposição, em sua 
redaçà,o original, diga que o artigo 2~> "regula a situação 
do aposentado pela previdênciã social que volta ao tra~ 
balho". O que regula as duas situações, do aposentado 
que volta ao trabalho e do segundo que se vincula ao re
gime após completar sessenta (60) anos d~ idade é a Lei 
nl' 6.243, de 1975, como um todo. 

A redução original estava pouco explícita e, por esse 
. motivo, na Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu 
eminente Relator, Senador José Fragelli, foi apresentada 
Emenda Substitutiva, com a seguinte redação: 

.. Art. 11' Ficam assegurados ao aposentado da 
previdência socía], qu~ ela retorna no prazo máximo 
de 5 (cinco) anos, todos os direitos reconhecidos 
pelo sistema a seus segurados. 

Art. 21' Todo aquele que, contando mais de 60 
(sessenfa) anos de ídãde, Ing'ressa na previdência so
cial, faz jus a todos os dtreitos previstos no sistema 
assegurando-se-lhe, ainda, em caso de afastamento 
ou morte, pecúlio em correspondência com a soma 
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das contribuições vertidas, corrigido monetaria
mente e acrescido de juros de 4% (quatro por cento) 

ao ano, extensivo a seus dependentes~" 

Depois de referir~se à legislação anterior, que impôs 
restituições ao aposentado que volta à atividade labora
tiva, ilustra o eminente Senador Humberto Lucena, em 
sua justificação com o seguinte exemplo: 

··-oe fato, o trabalhador que tenha sido segurado 
dunÚ1te 29 anos e, em virtude de perda de emprego 
deixa de contribuir para a previdência social, perde 
também a qualidade de segurado desta. Se voltar a 
trabalhar após 5 (cinco) anos quando já tinha com
pletado 60 (sessenta) anos de idade, será obrigado a 
contribuir novamente mas não adquirirá direito aos 
benefícios previdenciários mesmo que complete, 
com o tempo anterior, 30 ou 35 ariõs de serviço; se 
fiCar inválido, terá não aposentadoria por invalidez, 
·mas pura e simplesmente receberá em devolução as 

contribuições pagas." 

Realmente, vista a matéria como um todo, isto é, não 
apenas a revogação do art. 2~> da lei n~' 6.243, mas segun
do a Emenda Substitutiva aprovada pela Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa Legislativa, parece as
sistir razão aO ilustre proponente, pois, a ser assim, esta~ 
ria havendo uma discriminação, em nosso modo de en
tender, ofensi~a _a Constituição da República, que, em 

seu art. 165, inciso XVI, dispõe, verbis: 

.. Art. 165 A Cosntituição assegura aos -traba~ 
Ihadores os seguintes direitos, além de outros que, 
nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição 
social: 

I-
.... ~ ............... -..... ·~.-.-.---- .... . 
XVI - previdência soda/ nos casos de doença, 

velhice, invalidez e mort~, seguro-desemprego, con
tra acidente do trabalho e proteção à maternidade, 
mediánte cOntribuição da União, do empregador e 
do empregado." 

Ora, se está assegurado aos trabalhadores, mediante 
contribuição sua, da União e dos empregadores, a ex
pressa proteçào previdenciária, é inaceltãvel o pagamen
to de contribuiçã-o nos casos da Lei nl' 6_.243, sem a con
trupartida da concessão, quando for o caso, de benefi
ci_os e da prestação de serviços. 

Desta forma, estamos com o eminente Senador Josê 
Fragelli, em que há duas situações diferentes a serem 
providas pelo Projeto de Lei sob exame e que, "data mã
xima vênia", do entendimento de seu ilustre autor, Sena
dor Humberto Lucena, essas duas situações não estão 
abarc<J.das pelo art. 29 da Leí n~' 6.243, de 24 de setembro 
de 1975, na medida em que se pretende estender, às duas 
situações, todos os beneficias assegurados pelo art. !65, 
inciso XVI, da Carta Magna, tanto aos ex-segurados, 
aposentados que retornem à atividade, como àqueles, ex
segurados ou não, qUe ingressem no sistema com mais de 
60 (sessenta) anos de idade. 

Diante de todo o exposto, opinamos pela aprovação 
do Projeto, nos termos do Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça deste Sena.do Fede
ral. 

Sala das Comissões, 5 de maio de 1983.- Jutahy Ma
galhães. Presidente-- Carlos ChiO.relli, Relator- Hélio 
Gueiros- Gabriel Hermes- Jorge Kalume- João Cal
mon. 
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PARECERES N•s 349, 350, 351, 352, 353, 354 E 
355, DE 1983 

E acrescenta, entre outros argumentos, igualmente 
___ -acatáveis: 

PARECERES N•s 349 E 350, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei -dÕ s;nado n~ 96, de 1980, que 
"dispõe sobre a participação dos servidores nos órgãos de 
direção e fisca1iza~ão das entidades que menciona". 

PARECER N• 349, DE 1983 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Sugere o nobre Senador Jutahy Magalhães projeto de 
lei dispondo sobre a participação dos trabal~ado~~ nos 
órgãos de direção e fiscalização das empresas púbticas e 
das sociedades de economia mista, no âmbito da União. 
Convertida a proposição- é:in lei, figurarão nas respecti--:
vas Diretoria e Conselho Fiscal, com mandato igual ao 
dos demais di retores e conselheiros, ''pelo menos um di
retor e um conselheiro eleitos pela Assembléia Geral, 
dentre seus servidores efetivos ou contratados com, no 
mínimo, 5 (cinco) anos de serviço na entidade". 

Em sua longa justificação, o representa~Ú da Bahia 
invoca O art. 165, item ,V, e o§ {9 do art. 170 da Carta 
Constitucional vigente, e acentua que o Estado, "quando 
exerce atividade econômica se nivela à empresa privada e 
se sujeita ao mesmo regime jurídico aplicável a esta, 
como determina o § 29 do referido art. 170 da Consti-
tuição". ---- --- _-e-

Afirmando que se_trafa cfe --.-.uma proposição modesta, 
pois prevê a participação mínirilã doS empregados na di
reção das empresas", o Sr. Jutahy Magalhães ressalva: _ 
"Convém, desde_ já, assinalar que a participação aqui 
proposta não deve ser confundida com cc-gestão. Na 
realidade, co-gestão seria uma fórmula muito mais com
plexa de ser viabilizad<J e agilizada do que esta reduzi?a~ 
mas significativa participação (iue propomos". 

o Projeta é constitucional e·jurídfCO~e o mérito será 
melhor examinado pelas Comissões de Legislã~ã_o _ ~<?_: 
cial, Serviço Público Civíl e de Ffnanças. Erri60rã. n~o 
justifique a apresentação de emenda, aCredito que o Pro· 
jeto deveria assegurar a participação apenas de servido
res efetivos, ainda que haja adotado, para os contrata~ 
dos, a cautela de cinco anos de serviço na entidade. 

Com essa observação pessoal, meu voto é pela consti
tucionalidade, juridicidade, e, no mérito, pela aprovação 
do Projeto, 

Sala das Comissões, 11 de junho de 1980.- Henrique 
de La Rocque, Presidente- Nelson Carneiro, Relator-:
Cunha Lima - Lázaro Barboza - A/oysio Chaves, com 
restrições quanto ao mérito- Moacyr Dai/a- Bernardi
no Viana ~Aimir Pinto- Hugo Ramos- Amaral Fur
{an. 

PARECER N' 350, DE 1983 
Da ('omissão de Legislação Social 

Relator: Senador Franco Monroro 

Com a presente proposição, intenta o nobre Senador 
Jutahy Magalhães obrigar as empresas públicas e as so
ciedades de economia mista, no âmbito da União, a 
manter, nas respectivas Dtretorias e no Conselho Fiscal, 
pelo menos um diretor e um conselheiro eleitos pela As
sembléia Geral, dentre seus servidores efC:tivos ou con
tratados, com, no mínimo, cinco anos de serviço na enti
dade. 

Justificando a iniciativa, começa o Autor invocando o 
preceito constitucional inscriià D.o item V, do art. úi.S, 
determinador de que a carta Magna assegura aos traba
lhadores o dj_reito à '"integração na vida e no desenvolvi
mento da empresa, com participação nos lucros, excep
donalmente, na gestão segundo for estabelecido em lei". 

''",,,quando o_Estado exerce atividade económica 
se nivela à empresa privada e se sujeita ao mesmo 
regime jurídico_ aplicável a esta, ... 

Nada mais nãiural e justo, portanto, que o Esta-
· do, ao exercer atividade econômica típica de empre
sa privada, dê o primeiro passo, a título mesmo de 
éXemplo, com vistas a, cumprindo o mandamento 
constitucional, efetivar a integração do trabalhador 
na vida e no desenvolvime-nto dessas entidades go
vernamentais de direito privado." 

Assiste ao projeto total procedência. Coin idêntico 
propósito tramita nesta Casa iniciativa de nossa autoria 
--:;:- __ pfQjeto de Lei do Senado n9 129, de 1980- no qqal 
propusemos: 

"h assegurada a participação de um represe:n
tan~e ~os empregados na direção das empresas 
j;üblicas, nas sociedades de economia mista e em 
outras entidades sob o controle do Poder Público. 

A forma de escolha do representante dos empre
gados e as condições de sua designação serão esta
helecidas em regulamento a ser baixado pelo Poder 
Executivo." 

Fundamentando o ~abimento de nossa propositura, fi
vemOs ensejo de lembrar que, mediante a Emenda n~ 
509, oJerecida ao projeto de que resultou a Constituiç?o 
de 1967, reivindfciilú)s- fósse induido no texto constitu
cional o mandamento da participação dos empregados 
na direção das empresas, o que foi atendido, e presente
mente consubstancia o item V, do art. 165, em que se ba
seou o ·nobre Autor <!a proposição sob exame. 

Entendemos constituir, a participação dos emprega
dos na_ direção das empresas públicas e sociedades de 
econoffiiã mista, Ji'if:dida -de alto alc-an_ce_ e considerável 
significação.. 

-Manif~tamo-nos, por conseguinte, pela aprovação da 
- iniciativa ora pendente da apreciação deste Órgão técni~ 

C.<CAtitude esta que traduzjrá, afinal, cumprimento a um 
preceito constitucional que urge seja efetivado, face aos 
positivos reflexos socíais Que desencadeará. 

Sala das Comissões, 2 de abril de 1981.- Raimundo 
Parente. Presidente- Franco Montara Relator- Le
iiâir Vargas- Almir Pinto- A.loysio Chaves- Gabriel 
Hermes- Humberto Lucena- Jaison Barreto --José 
f'rageliL 

PARECERES N's 351, 352 E 353, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n<.> 129, de 1980, 
que "assegura a participação dos empregados na di~ 

rcçào das empresas públicas e sociedades de economia 
mista". 

PARECER N' 351, DE 1983 
Da Comissão de Constltuição e Justiça 

Relator: Senador Tancredo Neves 

--0 Projeto sob análise, de autoria do ilustre Senador 
FrÚnco Montara, visa a instituir a participação dos em-

- pregados na diieç-J.o das empresas póblicas e sociedade 
de economia mista. 

-- 2, Na-JustlfiCãÇàO, aduz o Autor: "essa providên
ci<CSe fíga· a uma das orientações fundamentais da Encí
clica "Mater et Magistra''. Trata-se de_ introduzir nas 

_empresas modificações que alterem sua estrutura no sen
tido da humanização. A participa-ção dos empregados na 
vida áa empresa em que trabalham é uma exigência da 
maior importância. Deve sempre tender-se, diz esse do~ 
cuinentO sociãJ, para Que as empresas se tornem verda~ 
deiras comunidades humanas". 
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3. O Projeto não só não apresenta qualquer óbice 
de natureza jurídico-constitucional como regularncnta, 
párciálmenle, nOrma Constitucional programática. DiS~
põe, com·ereiio, o ait:·Ms: item V, da carta vigente: "A 
Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes di

-reitos, além dê outrÕs que, nos termos da Lei, visem à 
melhoria de sua condição social: ... V. -integração na 
vida e no desenvolvimento da empresa, com participação 
nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for 
estabelecido em lei". 

Além da "Mater et Magistra", citada pelo ilustre Au
tor, valé recordar as palavras pronunciadas pelo Papa 
João Paulo II no Morumbi, durante sua recente peregri
naçâo_apostólica ao Brasil:" ... é muito importante que 
toôos os protagonistas da vida económica tenham a pos~ 
sibilidade efetiva de participar livre e ativamente da ela~ 
boração e controle das decisões que lhes dizem respeito 
em todos os níveis". (A Palavra de João Paulo II no Bra
sil", Ed. Paulinas, S. Paulo, 1980, pág. 131). 

É preciSo Cjue enve"redemos, quanto antes, pela cami
nho das reformas sociais. Exige-o a justiça, aConselha-o 
o imperativo de sobrevivência das institutções livres. 
Lembrou-o, igualmente, o Sumo Pontífice quando, ao 
falar, em Salv;:~dor, para os "Construtores da Sociedade 
Pluralista", advertiu; "Alguém que reflete sobre a reali
dade da América Latina, tal corno se apresenta na hora 
atual, é levado a concordar com a afirmação de que a 
realização da justiça neste Continente está diante de um 
claro dilema: ou se faz através de reformas profundas e 
cC;rajosas, segundo princípios que exprimem a suprema
cia da dignidade humana, ou se faz- mas sem resultado 
duradouro e sem beneficio para o homem, disto estou 
convencido- pelas forças da violência" ("A Palavra de 
João Paulo II no Brasil", Ed. Paulinas, S. Paulo, 1980, 
pãg. 224(. 

Tal admoestação, partindo de Autoridade tão alta e 
insuspeita, deve merecer profunda reflexão de todos nós. 

Para realizarmos ajustiça social e para afastarmos os 
descaminhos da revolução totalitãria, cumpre-nos efeti
var as reformas possíveis e necessárias, gradualmente, 
sim, prudentemente, sim, mas igualmerlte sem muita tar
dança e com a devida coragem. 

O Projeto, instituindo a participação dos empregados 
em entidades estatais nas respectivas direções, constitui 
importante- medida de reforma da estrutura inte-rna das 
empresas públicas, ensejando maior participação dos 
empregados em sua vida e em seu desenvolvimento, 
abrindo-se caminho pura futura semelhante providência 
extensiva ao setor privado, dentro de prudente gradualis
mo reformista. 

4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Proje-
to. por constitucional e jurídico, e, no mérito (art. IOO, 
item I, n\1 6, do Regimento Interno), oportuno e conve-
niente. 

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1980.- Henrique 
de La Roque, Presidente - Tancredo Neves, Relator
Cunha Lima- Lázaro Barboza- Almir Pinto- Helvf
dio Nunes - Raimundo Parente - Bernardino Vlana. 

PARECER N• 352, DE 1983 
Da Comissão de Legislacào Social 

Ralator: Senador Humberto Lucena 

Esta proposição de iniciatíva do ilustre Senador Fran
cq Mo_ntor_o_tem por objetivo assegurar a participação de 
um represemante dos empregados na direção das empre
sas públicas, nas sociedades de economia mista e em ou
tras entidades sob o controle do Poder Público. 

Pronunciando-se a respeito, a Comissão de Consti
tuição e Justiça, por votação unânime, opinou no senti
do da constitucionalidade e jurídicldade da proposição, 
assim como por sua aprovação, quanto ao mérito. -

Com referência à espêcie, cumpre assinalar que a me
dida consubstanciada na iniciativa em tela é de inteira 
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procedência, estaõdo em plena sintonia com os princí
pios que informam a legislaçãO social, deritre os quais fi
gura o da participação dos empre-gados na gestão da em
presa. 

Em verdade. com o desenvolviemnto do sistema eco
nômico de natureza capitalista, no País, observou-se um 
acentuado distanciamento entre patrões e empregados, 
situação de todo índesejâvel por configurar motivo de 
tensão social e de intranqüilidade no seio da classe traba
lhadora. 

A particip<ição de empregados_ na gestão da empresa, 
nesse contexto, é providéncia das mais salutares e segu
ramente será um fator de aproximação entre os dirigen
tes e os empregados. 

Como bem assinala o Senador Franco Montara a par
ticipação dos empregados na vida da empresa em que 
trabalham é exigência da maior imPOrtância social, pois 
além de representar um instrumento de humanização da 
empresa, despertará o nat~ral interesse dos servidores no 
progresso-Be--sttas---a-tivi-dades-.-

A iniciativa, prudentemente, restringe a participação 
dos empregados às empresas públicas, sociedade de eco
nomia mista e demais entidades sob controle governa
mental. 

"Após comprovado o sucesso da medida na esfera do 
Poder Público, evidentemente poderá a experiência ser 
estendida às empresas privadas, porquanto, como vem 
ocorrendo em nações que já adotam tal forma de parti
ciçação- como o Japão, por exemplo- é sempre veri
ficado um maior interesse dos empre&ad-Os no pieno de
senvolvimento da empresa e, conseqüentemente, há um 
apreciável aumento de produtividade." 

Em face ao exposto, opinamos no sentido da apro
vação do Projeto de Lei do Senado n'i' 129, de 1980. 

Sala d<lS Comissões, 9 de outubro de 1980.- Helvídio 
Nunes, Presidente - Humberto Lucena, Relator -
Franco Montoro --Nelson Carneiro - Jutahy Maga
lhães - Raimundo Parente. 

PARECER N• 353, DE 1983 
Da ('omissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

Ô projeto sob exame, apresentado pelo ilustre Sena
dor Franco Montara, objetiva assegurar a partic_ipaçi!_o 
dos- empregados na direção das empresas púbiic~s e so
ciedade de economia mista. 

2. Na Justificação, esClarece o Autor que essa provi
dência se liga a uma das orientações fundame"Otais -da 
Encíclica Mater et Magistra, sustentando, ainda, que "a 
medida facilitará também o entendimento entre a di
reção e os empregados, e os estabelecimento de um clima 
c;.!.~)J.armonia e tra_nqüilidade". 

3._ Em sua tramitação pelas doutas Comissões de 
ConstituiÇ'Jo e Justiça e de Legislação Social, mereceu a 
Proposição o acolhimento unânime dos mebros daqueles 
Orgãos Técnicos. --

No parecer da douta ComiSsão de Constituição e Jus
tiça, refCremaSe;- em apoiO à tese do PrOjeto, palavras 
proferidas por Sua Santidade o Papa João Paulo ·n no 
Morumbi e em Salvador, quando de sua reCente prere
grinação apostólica iio nosso País. -

Lembraríamos, igualmente, do mesmo Pontífice, tópi
co do discurso ao Corpo Diplomático, em que ele diz: 
" ... é necessário, por meio de reformas pacíficas, levar a 
cabo, constante __ e progressivamente, transformaÇões so
ciais por vezes profundas" (Discurso ao_ Corpo Diplo
mático, Brasília, 30-6-80. ln "A Palavra de João Paulo II 
no Brasil",_ Ed. Paulinas, S. Paulo, I• Ed._pág. 32). 

O Projeto é uma tentativa limitada de experiências de 
cc-gestão no setor público da economia, a qual poderá 
servir de inspiração para futUra imPlantação no seior 
privado, dentro do gradualismo recomendável na im
plantação de tais reformas econômico-sociais. 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção-ll) 

_ O próprio Partido do Governo- o PDS- fez. figurar 
a co-gestào entre seus objetivos programáticos. 

A experiência preconizada pelo Projeto pode servir de 
aVã]iação sobre os "próS e os contras" desse instrumento 
de justiça social e de harmonia das classes no âmbito das 
empresas estatais. 

4. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Pro
jeto, pqr oportuno ·e conveniente. 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1981.- Raimundo 
Parente. Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Moa

_cyr Dal/a - Bernardino Viana - Humberto Lucena -
Gastão Müller. 

PARECERES N's 354 E 355, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 96, de 1980, e 
n'' 129, de J9SO, em tramita.;:ão conjunta, que, respecM 
timmente, ••nispõe sobre a participação dos servido
res nos Úrgàos de direção e fiscalização das entidades 

__ que menciona": e ... Assegura a Participação dos em

pregados na direção das empresas públicas e socieda

des de economia mista". 

PARECER N• 354, DE 1983 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Aderbal Jurema. 

Os Projetas de Lei n~ 96, de 1980 e n9 ! 29, de 1980, de 
autoria dos ilustr~ Senadores Jutahy M_agalhães e Fran
co Montara, respectivamente, por versarem matéria cor
relata, vêm a exame desta Comissão em tramitação con
junta. 

O primeiro, ··dispõe SobrC a participãção dos servido
res n_os Órgãos de direç-d.o e fiscalização das ei1tidades 
que menciona", e o segundo, "assegura a participação 
dos empregados na direção das empresas públicas e so
ciedades de economia mista". 

Os Projetas foram examinados, separadamente, pelas 
Doutas Comissões de COnstituição e Justiça e de Legis
lação Social. 

As iniciativas. como bem assinala o Senador Humber
to Lucena, são oportunas por intentarem corrigir o dis
tanciamento entre patrões e empregados, situação inde
sejável por configurar motivo de tensão social e de in
tranqUilidade -no seio da classe trabalhadora, ensejada 
com o desenvolyim_ento_du sistema económico d~ nature
za capitalista no País. 

Ambos, assim nos referimos às proposições, qu-ando 
em parecer preliminar opinamos pela tramitação conjun
ta, têm o mesmo objetivo, aquele- o de n9 96, de 1980 
- mais especioso quanto aos cargos a serem ocupados 
pdos empregados e quando dispõe que os mandatos dos 
representantes dos empregados serão iguais aos dos de
mais Diretores e Conselheiros; este - o de n~' 129, de 
I 98"0- me~ os explícito, deixa a cargo do Poder Executi
vo a forma de escolha dos representantes dos emprega
dos e as condições de sua designação. 

Considerando que o Regimento Interno, da Casa, em 
seu art. 284, item 2, declara que terá precedência, na tra-
mitação em conjunto, •• ... o que regula a matéria Com 
maior amplitude"; considerando que o Es_tado deva, no 
exercício de ativídade_ econômica típica de empresa pri
vada, efetivar a integração do trabalhador na vida e_no 
desenvolvimento dessas entidades de Direito Privã.do; 
considerando, ainda, que o projeto estabelece um prazo 
mínimo de cinco (5) anos de serviço para que o emprega
do participe da Dirctoria e do Conselho Fiscal das em
presas públicas e as de econo~ia mista, ~omqs, quanto 
ao méfito, pela aprovação do Projeto !_!! 96, de i980, por 
mais abrangente e pela prejudicialidade do de n~' 129, 
face os ditames regimentais. 

Sala das Comissões, 5 de maio de !982.- Agenor Ma
ria. Presidente -Aderbal Jurema, Relator- Bernardino 
Viana- Laé/ia de A/câmara. 
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PARECER N• 355, DE 1983 

Da ('omissão de Finanças 

Relator: Senador Virgz1io Távora 

O Projeto de Lei n~' 96, de 1980, de autoria do Senador 
Jutahy Magalhães, determina as empresas públicas e as 
sociedades de economia mista, no âmbito da União, 
manterão, na respectiva Diretoria e Conselho Fiscal, 
pelo menos um diretor e um conselheiro eleitos pela As
sembléia Geral, dentre seus servidores efetivos ou con
tratados com, no mínimo, 5 (cinco) anos de serviço na 
entidade. 

O mandato dos eleitos, na forma dessa disposição, se
rá igual ao dos demais diretores e conselheiros, de cate
goria idêntica, da respectiva entidade. Esclarece ainda o 
texto da proposição que seus dispositivos não serão apli
cados às empresas públicas e sociedade de economia mis
ta, que não tiverem 5 (cinco) anos completos de ati vida
de. 

Na justificativa, longa e circunstanciada, diz o autor 
do projeto que o art. 165, item V, da Constituição, asse
gura aos trabalhadores o direito à integração na vida e 
no desenvolvimento da empresa, com participação nos 
lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for esta
belecido _em lei". Por outro lado, acrescenta, pode o Es
tado organizar e explorar atividade económica, em cará
ter suplementar da iniciativa privada(§ 19 do art. 170 da 
Constituição), através das empresas públicas e socieda
des de economia mista. 

Em seqüência, o texto justificador argumenta que, 
quando o Estado exerce atividade económica, ele se nive
la à empresa privada e se sujeita ao mesmo regime jurídi
co-aplicável a esta, como determina o§ 2~' do referido art. 
170 da Constituição. Justo, portanto, observar, que ao 
exercer atiVidade económica típica da empresa privada, 
procure dar o exemplo no cumprimento do dispositivo 
constitucional, efetivando a integração do trabalhador 
sob a forma prevista, nessas entidades governamentais 
de direito privado. 

O projeto tem, assim, a- finalidade de garantir uma 
participação, ao nível mais alto de decisão, nos negócios 
das empresas públicas e sociedades de economia mista, 
dos servidores dessas entidades. 

Em considerações seguintes admite tratar-se de "uma 
proposição modesta, pois prevê uma participação míni
ma dos empregados na direção das empresas", nlas, em
bora simples, é contribuição decisiva, no seu entender, 
para deflagrar um processo de generalização da medida, 
com posteriores ampliações e aperfeiçoamentos dos me
canismos legais que vierem a ser criados. 

Esclarece, finalmente, o texto justificador, que a pro
posição, elaborada à vista do mandamento constitucio
nal do art. 165, item V, "deve restringir seu âmbito de 
eficácia àquelas entidades submetidas à esfera de Compe
tência da União, em respeito à autonomia das demais 
Unidades da Federação". 

O projeto foi distribufdo às Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Legislação Social, de Serviço Público 
Civil e de Finanças. 

A Comissão de Constituição e Justiça, adotando pare
cer do relator, Senador Nelson Carneiro, considerou o 
-projeto constitucional e jui-ídico. 

A Comissão de Legislação Social, que examinou a 
propositura no mérito, foi também a ela favorãvel, acei
(ando ponto de vista do relator, Senador Franco Monto
ro. 

Na Comissão de Serviço Público Civil o relator, Sena
dor Aderbal Jurema, fez convergir suas considerações 
para o fato de estar em igual fase de andamento o Proje
to de Lei do Senado n" 129, de 1980, formulado pelo Se
nador Franco Montoro, de objetivos semelhantes à pro
posição sob enfoque. 

Face a isso, considerando que o Regimento Internada 
Casa, CapítUlo X, art. 282, estabelece que "havendo, em 
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curso no Senado, dois ou mais projetas regulando ma~ 
téria idêntica ou correlata, é !feito promover sua trami
tação em conjunto"- declarou ser, em caráter prelimi
nar e no âmbito da Comissão, pela anexação dos doi~ 
projetas de lei sugerindo para isso o necessário requeri
mento. 

A proposta do relator do Projeto n" 96(80 na Comi~
são de Serviço Público_ Civil foi __ acieta e a esse. projeto, 
para tramitação conjunta, fõi -anexado o de n? 129/80. 

O Projeto n" 129/80, apresentado pelo Senador Fran
co Montara, tem sua parte substantiva expressa em dois 
artigos, nos seguintes termos: 

"Art. li' ~assegurada a participação de um re
presentante dos empregados na direção das empre
sas públicas, nas sociedades de economia mista e em 
outras sociedades sob o controle do Poder Público. 

Art. 29 A forma Cle escolha do representante 
dos empregados e as condições de sua designação 
serão estabelecidas em regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo, dentro do prazo de 90 (no
venta) dias." 

A constitucionalidade e a juridiádad_e do Projeto n9 
129/80 foram reconhecidas pela Comissão· de Consti
tuição e Justiça, em parecer prolatado pelo Senador Tao
credo Neves, a 13-8-80. E a mesma ComissãO conside
rou, também, o projeto opqrtuno e conveniente, usando, 
no caso, atribuição fundamentada no art. 100, item I, n9 
6, .do Regimento Interno. 

Sobre o projeto hóuve, igualmente, pronunciamentos 
favoráveis da Comissão de Legislação Social, em 9 de 
outubro de 1980- relator o nobre Senador Humberto 
Lucena -e da Comissão de Serviço Público Civil, em 3 
de junho de 1981- parecer do eminente Senador Ader
bal Jurema. 

Requerida que foi a tramitação conjunta dos dois pro
jetas houve, de parte da Comissão de Serviço Público Ci
vil, nova manifestação, atrã:vés de parecer do senador 
Aderba! Jurema, adotado pelo Órgão a 5-5-82. 

O Senador Aderbal Jurema, que relatou as duas pro
posições, a pensadas, na Comissão de Serviço Público Ci
vil, observou que ambas têm o mesmo objetivo; ''aquele 
- o de n9 96, de 1980- mais especioso quanto aos car
gos a serem ocupados pelos empregados e quando dispõe 
que os mandatos dos representantes dos empregados se· 
rã o iguais-aos dos demais Direiores -e Conselheiros; este 
-o de nll 129, de 1980- menos explfcito, deixa _a cargo 
do Poder Executivo a forma de escolha dos representan
tes dos empre~ados e as condições de sua designação". 

Considerando que o Regimento Interno da Casa, em 
seu art. 284, item 2 - prossegue o Senador Aderbai Ju
rema: no seu parecer- declara que terá precedência, na 
tramitação em conjunto,",,. o que regula a matérii COm 
maior amplitude"; considerando que o Estado deva, no 
exercício de atividade económica típica de empresa pri
vada, efetivar a integração do trabalhador na vida e no 
desenvolvimento dessas entidades de Direito Privado; 
considerando, ainda, que o projeto estabelece um prazo 
mínimo de cinco (5) anos de serviço para que o emp'regã~ 
do participe da Diretoria e do Conselho fiscal das em
presas públicas e as de economia mista, manifestou-se o 
Senador Aderbal Jurema, quanto ao mérito (posição que 
veio a ser adotada pela Comissão de Serviço Público Ci-
vil), "pela aprovação do Projeto nQ 96, de 19:80, por mais 
abrangente e pela prejudicialidade do de nQ 129, face aos 
ditames regimentais", 

Vem, agora, a matéria a esta "Comissão de Finanças, 
para que sobre ela venha a pronunciar-se, no âmbito de 
sua competência regimental. 

As implicações financeiras aãs duas Proposições exa
minadas são praticamente nulas, pois, versam elas sobre 
simples critérios de preenchimento de cargos na Direto-
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ria e Conselho Fiscal nas empresas públicas e nas socie
dadeS de economia mista, no âmbito da União. 

O objetivo daS proposiçõeS, todavia, Se nos apresenta 
_d_e_ extraordinária a tua! idade, dentro da democratizaçã_o 
das estruturas empresariais que se processa hoje, em am
plitude universal, inclusive na linha indicada peta Cons
tituição brasileira e pela Doutrina Social da Igreja. Signi
ficativa, a propósito, a unanimidade dos aplausos dados 
ã:s duas proposituras nas Comissões que as examinaram.

Sendo duas as proPosições, estamos ante a alternativa 
de conceder sinal verde a uma delas- ou propor substi
tutivo que englobe e unifiti_ue dispOsições das -dUas, 

Optamos pelo apoio à posição adotada face ao assun
to pela Comissão de Serviço Público Civil - pelas ra
zões que explicitou e que tivemos oportunidade de regis
t~a~- da aprovação do Projeto nll 96, de 1980, e pela 
prejU:dicia!Tdãde do de-nQ 129, de-i9So: -

É o parecer. 
Sala da Comissão, 5 de maio de 1983, _-Itamar Fran

co, Presidente- Virgílio Távora, Relator- Jorge Kalu
me- Gabr/(d Hermes.- Roberto Campos (vencido)
Carlos Lyra- Jutahy Magalhães (sem voto) - Pedro 
Simon- José Lins (vencido)- Severo Gomes- Alfonso 
-camargo- Guilherme Palmeira --Jorge Bornhausen, 

PARECER N• 356, DE 1983 
Da Comissão de Redatão 

Redação final do Projeto de Resolu~ào no:> 103, de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pórto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
ResQiução n9 103, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Nova Serrana (MG) a elevar em CrS 
42.342.300,00 (quarenta e_dois milhões, trezentos e qua
Í'enta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna, 

Sala das ComiSsões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior. Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 356, DE !983 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução p9 103, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso vr, da Constituição, e eu, 
------• -P_residente, promulgo '! seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri 
42.342300,00 (quarenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art, 2Q da Reso· 
Iuqào n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida cOnso-

- lidada em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e d<?is mil e trezentos cruzeiros), 
correspondei1tes a 70.000 UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cruzei
ros e_ oitenta e nove centavos), vigente emjulho/80, a fim 
de. que possa contratar empréstimos no valor global aci
ma mencionado, junto à Caixa Econômíca do Estado de 
Minas Gerais, eslU na qualidade de_ agente financeiro do 
Bun~o Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
conStrução de 200 (duzentas) unidades habitacionais de 
írltcressc;; soda! e execução das obras de infra-estrutura 
urb.tn<t necessárias, naquele Município, obedecidas as 
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condtções admitidas _pelo !3anco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N' 357, DE 1983 
Da f"omissào de Reda~o 

Rcdação final do Projeto de Resolução RI' 104. de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resoluçüo n9 !04, d~ 19Ú, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Carrancas_ (MG) a elevar em Cr$ 
31.756.725,00 (trinta· e Um milhões, setecentos e cinqi.Ien
ta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) o mon
t<tnte de sua dívida consolídada interna. 

Sala d<t Comissões, 9 de maio de 1983.- LomantoJú
nior, Presidente- Passo.Y Pôrto. Relator -José Lins. 

ANEXO AO .PARECER N• 357, DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 104, de 
19R1. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autori=a a Prefeitura Municip(ll de Carrancas, Es
tado de Mina,ç Gerais, a elevar em Crl3/. 756.725,00 
(trinta e um milhões. Setecentos e cinqüenta e seis mil, 
setecenro.ç e vinte e cinco cruzeiroS) o montante de sua 
díl'ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> É a Prefeitura Murticipal de Carrancas, Esta
do- d~ Min<~s Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 "9:3, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta~ e um mi
lhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte 
e dnco cruzeiros), correspondentes a 52.500 UPCs, con
siderado o valor nominal da UPC de CrS 604,89 (seiscen
tos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente 
em julho/80, a fim de que poss<l contratar operações de 

· crédito no valor global acima mencionado, junto à C<iixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de !50 (cento e cin
qUenta) unidades habitacionais de interesse social e exe· 
cuçüo das obrus de infra~estrutura urbana nec'essárias, 
naquele Município , obedecídus as condições admitidas 
pelo B~·tnco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Rcsoluçüo entra em visor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 358, DE 1983 
Da _comissão de Rcdaçào 

Rcdação final do Projeto de Resolução n9 105. de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pôrro 

A Comissüo apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n~' 105, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu· 
nicipal de São Pedro dos Ferros (MG) a elevar em CrS 
84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oi
tenta e quatro mil seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. --Lomanto 
Júnior, Presidente- Passos Pôrto. Relator- José Lins. 
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ANEXO AO PARECER No 358, DE 1983 

Redacão final do Projeto de Resolução n'>' 105, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federa( aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Cosntituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DEI983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos 
Ferros, Estado de Minas Gerais, a contratar operaÇão 
de crédito no- valor ae CrS 84.684.600,00 (oitenta e 
quatro milhõis-;seJiêfiiüoS e oitézia e quálrfTm11 e 
seiscentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' E a Prefeitura Municipal de São Pedro dos 
Ferros, EstadO di! Minas Gerais, nOs ternlos do arl. 2<:> da 
Resolução n~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operaÇões de erMita no 
valor global de Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro mi
lhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cru
zeirOs), correspondentes- a 140.000 UPCs, considerado o 
valor nominlll da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e qua
tro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em ju
Iho/80, junto à Caixa EConômica do Estado de Minas 
Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 400 (quatrocentãs) unidades- habitacionais de 
iQteresse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 

............_ respectivo process_o. 
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

PAREC'F.R No 359, DE 1983 
Da ('omissão de Redação : 

Redação final do Projeto de Resoluçio n' l::tS, ~~ 
1981. I~ 

Relator:_ Senador Passos Pôrto 

A COmissão apresenta a redação fiilal dO- PrOjeto-de 
Resolução n~> 125, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Lagoa da Pr.ata (MG) a elevar em Cr$ 
148.198.050,00 (cento e quarenta e oito milhões, cento e 
noventa e oito mll e cinqüenta cruzeiros) o mont<lnte de 
sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior. PresidentE- Pãiios Pórto, Relator -J()sé Lins. 

ANEXO AO PARECER No 359, DE 1983 

Redacão final do Projeto de Resolução n? 125, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DEI983 

Autoriza a Prejeiiúra Municipal de Lagoa da Praw 
ta, Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
148.198.050,00 (cento e quarenta e ofto milhões, cen
to e noventa e oito mil e cinqüenta cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. 

o Senado federar reSolve: 

Art. 1 O? É a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, 
Estado de Minas Gerais, nos termos âo art. 2~>-da ReSo-

fU:çã0-ri9 9:3, de 11-de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 148.198.050,00 (cento e quarenta e oito 
milhões, cento e noventa e oito mil e cinqüenta cruzei
ros), correspondentes a 245.000 UPCs, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentOs e quatro 
cruzeiros e oitenta e nove centavos}, vigente ern ju
lho/80, a fim de que possa contratar empréstimos nova
lor global acima mencionado, ju-r,to à Caíxa Ecpnômica 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de aiente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinados à construção de 700- (setecentas) unidades h-a
bitacionais- de interesse sociãt e execu_ção das ~br<l.s de 
infra-estrutura urbaoa necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo BancO central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
_sua publicar.;í!_o. 

PAREC'ER No 360, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 134, de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A ConiisSão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n"i34, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal_ de ·campo do Meio (MG} a elevar em CrJi 
76.529.600,00 (setenta" e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1893.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Passos Põrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 360, DE 1983 

Redaçiio final do Projeto de Resolu4;ào n9 134, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Fede-ral aprovou, nos termos 
do_ art. 42, inciso VI, da Constituiçã_o, e eu, 
----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

A"utoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, Estado de Minas Gerais, a contratar operação 
de crédito no valor de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e 
seis milhões, -qÍJ.inhentoS e vinte e nove mil e seisCentos 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }I' É a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da 
Resolução nO? 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 
valor global de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), corw 
respondentes a 140.000 UPCs, considerado o valor now 
minai da UPC de Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e 
seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em 
abril/80, junto à Caixa Económica do Estado de Minas 
Gerais, esta nã qualidade de age~ te financt;:iro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH. destinadas à cons
trução de 400 (quatrocentas) unidades habitaciorúiis de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias~ naqUele- Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
-sua publicação. 

Maio de 1983 

PAREC'ER N• 361, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 135, de 

1981. 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de 
Resolução n~> 135, de 1.981, que autoriza a Prefeitura Mu· 
tiícipal de lbiraci (MG) a elevar em Cr$ 76.529.600,00 
(setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna, 

Sala das Comissões, 9_dc maio de 1983. ~ Lomanto 
Júnior. Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER No 361, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n'll35, de 

1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiraci, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cri 76.529.600,00 (se
tenta e seis milhões. quinhentos e 'vinte e nove mil e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua divida consoli~ 
dada . 

O Senado Federal resolve: 

Art. JO? É a Prefeitura Municipal de Ibiraci, Estado 
de Mi nas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~' 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 76.~29.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes 
·a 140.000 UPCs, considerado o vaiar nominal da UPC 

-de cfs 546,64. (quinhentos e quarenta e seiS cruzeiros e 
sessenta e quatro centavos}, vigente em abril/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Mi
nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da ii_abitação - BNH, destinado à 
construção de 400 (quatrocentos) unidades habitacioiuils 
de __ interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbana necessárias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra· 
si! no respectivo processo. 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER NY 362, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 137, de 
1981. 

Relator: Senador Passos Põrto 

A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de 
Resolução n~' 137, de 1981, que autoriza a Prefeitura MU
nicipal de Cristina (MG) a elevar em Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e ch'lqüenta e seis mil, se
tecentos e vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. -- Lomanto 
Junior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 
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ANEXO AO PARECER N' 362, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 137, de 
1981. 

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

RESOLUCÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cristina, EstaM 
do de Minas Gerais, a ele~·ar em Cri 31.756.725,00 
(trinta e uit1 milhões, setecentos e dnqüentã e seis mrl, 
setecentos e w'nte e cinco cruzeiros) o monrante de sua 
dírida consolidada. · 

O Senado Federal resolve; 

Art. 1., É a Prefeitura Municipal de Cristina, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n<:> 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de .sua dívida consolidada em 
CrS 3 !.756.725,00 (triritá e-um milhões, setticentos e cin
qUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros), 
correspondentes a 52.500 UPCs, considerado o yalor no
mina( da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cruzei
ros e oitenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim 
de que possa contratar empréstimos no valor global aci
ma mencionado, junt_o à Caixa Económica do_ Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeira. do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 150 (cento e cinqUenta) unidades habita
cionais de interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbana necessárias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra-_ 
sil no respectivo processo. 

Art. 25' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER Ns> 363, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução ns> 142, de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pórto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n<:> 142, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Santa Juliana (MG) a elevar em Cr$ 
~3.873.840,00 (trínta e três mjlhões, oitocentos e setenta 
e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) o montante 
de sua dfvida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
JWiior, Presídente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 363, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n"' 142, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura M~Jnidpal de Santa Juliana, 
Estado de Minas Gerais, a e/~var em Cr$ 
33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e se
tenta e três mil. oitocintos·e quarenta cntzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado FEderal resolve: 

Art. !9 É a Prefeitura MuniCipal de Santa Juliana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos da arl. 2<:> da-Reso
lução n<:> 93, de 11 de outubro de_l976>, do Senado Fede-
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ral, aUtorizada a elevar o m~ntante de_sua dívida conso
lidada em CrS 33.873.840,00 (trinta e tiês milhões, oito
centos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzei~ 
ros), _correspondentes a 56.000 UPCs, considerado o va
lor nominal da uPc de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro 
cruzeiros e oitenta e nove Centavos), vigente em ju-
1hof80, a tim de que possa contratar empréstimos nova
lor global acima mencionado, junto à Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
destinados à construção de 160 (cento e sessenta) unida
des habitacionais de interesse social e _exet.'Ução das obras 
de infra-estrutura urbana necessárias, Programa PRO~ 
MORAR, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do B~as~l, !J.O respectivo 
processo. 

Art. 2<:> Esta. Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N' 364, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n<:> 145, de 
1981. 

Relator." Senador Passos Pórto 

A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de 
Resolução n\' t45, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal 9e Carlos Chagas (MG) a elevar em Cr$ 
116.123-.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e vinte c 
três mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Juntar, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 364, DE 1983 

Red.ação final do Projeto de Resolução n<:> 145, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Cha
gas, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 

- 116.123.000,00 (cento edezesseis mUhões, cento e vin~ 
te e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~ 
solidada. 

q Senado Fed~ral resolve: 

Art. J<:> É a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução nY 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida canso~ 
lidada em Cr$ 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, 
cento e vinte e três mil cru:z:eiros), correspondentes a 
l.15.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três cruzeiros e cin
qUenta e seis ceritav9~). vigente em outubro/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto à Caixa Econ.ômica do Estado de Mi
nas- Gerais, estã na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da_Habitação- BNH, destinados à 
construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais 
de interesse social e ex.ecuçào das obras de infra
estrutura urbana necessârias, naquele Município, ob~de
cidas as cOndições admitidas pelo Banco Çentral do Bra~ 
si! no respectivo processo. 

- Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Terça-feira 10. 1sn 

PARECER N' 365, DE 1983 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'? 150, de 
1981. 

Relator: St-nador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n\' 150, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu# 
nicipal de Rubim (MG) a elevar em CrS 77.542.500,00 
(setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil 
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
JWiío"r. Presidente;__ Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AO PARECER N' 365, DE 1983 

Reda.çào final do Projeto de Resolução n~ 150, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autori::a a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (se
tenta e sere milhiJf!S, quinhentos e quarenta e dois mil 
e quinhentos cruz-eiros} o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal. resolve: 

Art. ]<:> b a Prefeitura Municipal de Rubím, Estado 
de Minas Gerais, nos ternos do art. 2s> da Resolução n9 
93, de r I de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zadu a elevar o mon:!ante de sua .dívida consolidada em 
CrS 77.542.500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e 
quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), correspon
dent~s a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da 
U PC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e 
cinqüenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global aci
ma mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas G~rais, esta na qualidade de agente finaflcciro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à 
construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra~estrutura 
urbuna necessárias, naquele Municipio, obedecidas as 
condições admitidas pelo B~nco Central do Brasil no 
re.~pectivo processo. 

Aft. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECEI! N' 366, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

~e.dação final do Projeto de Resolução g9 151, de 
1981. 

Relator: Senador Passos Pórto 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n\' 151, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Carmo do Rio Claro (MG) a elevar em Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e nove mil e seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada interna. 

Sala das_ Comissões, 9 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior - Presidente - Passos Pôrto, Relator - José 
Lins. 
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ANEXO AO PARECER N• 366, DE 1983 

Redaçil.o final do Projeto de Resolução n'~ 151, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

A.utoriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais, a elevar ern Cr$ 
76.529.600,00 {setenta e seis milhQes, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentoS cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ('i' ~a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais, nos termos do arC29 da 
Resolução n"' 9J, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida 
consolidada em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e s-ei~CmiR 
lhões, quinhentos e vinte e_nove mil e seiscentos cruzeiR 
ros), correspondentes a 140.000 UPCs, considerado ovaR 
lo r nominal da UPC de Cr$ 546,64 (quinhentos e qua
renta e seis cruzeiros e seSSenta quatro cen.tavos),-Vfgente 
em abril/80, a nm· de que possa contratar operações de 
cré9ito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Económica do Estado Minas Gerais, esta na qualidade 
de agente financeiro do _Banco Nacional da Habitação
BNH, destinadas à construção de 400 (quatrocentas) 
unidades habitacionais de interesse social e execuç-d.o das 
obras de infra-estrutura -urbana necessárias, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo BanR 
co Central do Brasil no rj!spectivo processo. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 367, DE 1983 
D':' Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n'i' 163, de 
1981, 

Relator: Senador Passos Pôrto 

A Comissão apresenta a redação fiiúil do Projeto de 
Resolução n~" 163,_de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de ltambacuri (MG) a elevar em Cr$ 
92.175.300,00 (noventa-e dois milhões, cento e setenta e· 
cinco mil e trezentos cruzeiros) o-montante-de sua dívidB: 
consolidada. 

Sala das Comissões, 9 de m~io de 1983_. ~ L.omafito-
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator -_José Lins. 

ANEXO AO PARECER N• 367, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 163, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri. 
Estado de Minas Gerais, a elevar_ em CrS 
92.175_.300,00 (no~·enta e dois milhões, cento e setenta 
e cinco mil e trezentos cruzeiros) o 171ontante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal r_esolve: 

Art. !I' É a prefeitura Municipal de ltambacuri, Es~ 
tado de Mínas_Oerais, nos termos do art. 2~" da Reso
lução n'i' 93, de II de outubro _de 1976, do Senado FedeR 
ral, autorizada a_ elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 92.175.300,00 (noventa--e dois milhões, 
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros),. corres-

pondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiR 
ros e oitenta e seis centaVOs), vigente em abfil/81;-a fim 
de que possa contratar empréstimos no valor global aciR 
ma mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
contrução de 300 (trezentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 

-urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco· Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor ria data de 
sua publicação. 

PARECERN• 368, DE 1983 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução n~ 165, de 
1981. 

Relator: Senador José Lins 

A ComiSsão apresenta a redaçãO final do Projeto de 
Resolução nQ 165, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipal de Campo do Meio (MG) a elevar em Cr$ 
40.000.000,00 (qUarenta milhões de cruzeiros) o montan
te de sua divida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- José Lins: Relator- Passos -POrto 

ANEXO AO PARECER N• 368, DE 1983 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 165, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, E.Ytado de Minas Gerais, a elevar em Cri 
40.000.000.00 (quareltta milhões de cruzeiros) o monR 
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~" E a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da 
Resoiução nv-93, de I 1 de outubro de 1.97_6, d_o_ Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
consolidada em Cr$,40.000.000,00 (quarenta milhões de 
cruzeirOs). correspondentes a 54.163,84563 UPCs, consiR 
derado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecen
tos e trinta e oito cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente 
emjaOdro/81, a fim de que possa contratar um emprésR 
timo de igual valor junto ao Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina~~ 
à implantação do Programa FINC, compreendendo a 
execução' de obras de infra-estrutura urbana em diversos 
conjuntos habitacionais existentes no Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 2Q Esta Resolução entrª em vigor- na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 369, D!' 1983 
Pa Comissão de Redaçào 

Redação final do PrOjeio de Resolução n9 23, de 
1983. 

Relator: Senador José Lins 

- A Coriiissão apresenta a redaÇão final do Projeto de 
Resolução ~·,;-23, de 1983, que autoriZa o Governo doEs
tado do 'Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 772.716.109,00 
(setecentos e setenta- e dois milhões, setecentos e d~zes~ 

Maio de 1983 

seis mil, cento e nove cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sãlà das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- José Uns, Relator- Passos Põrto. 

ANEXO AO PARECER N• 369, DE 1983 

Redação Final do Projeto de Resolução n~" 23, de 
1983. 

Faço sab~:r que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUição, e eu, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cri 772.716./0rJ,OO (setecentos e setenta e 
dois milhões .. ~etecentos e dezesseis mil, cento e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado federal resolve: 

Art. I~" É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
nos te:mos do art. 21' da Resolução n~" 93, de II de ouR 
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de__ sua dívida consolidada em Cr$ 
772.716.109,00 (setecentos e setenta e dois milhões, seteR 
centos e dezesseis mil, cento e nove cruzeiros), corresR 
pOndentes a 459.092 ORTNs, considerado o valor nomiw 
nal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oi~ 
tentu e três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em 
ubrilj82, a fím de que possa contratar uma operação de 
crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à renovação 
d~ frota de veículos e d_e equipamentos nacionais para a 
Polícia Técnica e Científica, e aquisição de um helicópte
ro completo tipo Helibrás, obedecidus as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro-' 
cesso. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de 
suu publicação. 

PARECER N• 370, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redlii;-ão final do PrOjeto de Resolução n'i' 24, de 

1983. 

Relator: Senador José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolw;~o n9 24, de 1983_, que autoriza o Governo do Esw 
tudo de Pernambuco a elevar em Cr$ 700.683.136,08 (se
te<...--entos milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e 
trinta e seis cruzeiros e ~ito c~ntavos) o montante de-sua 
dfvida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior. Presidente- José Lins, Relator- fassos Pôrto. 

ANEXO AO PARECER N• 370, DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 24, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Auiori::a o Governo do Estado de Pernambuco a 
elevar em Cri 700.638.136,01? (setecentos milhões, 
seisfe/Ilos e oitenta e tres mif, cento e trinta e seis cru
zeiros e oito centavos) o montante de sua díviáa conso
lidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I" E o Governo do Estado d_e Pernambuco, nos 
termos do art. 2? da Resolução n~" 93, de I I de outubro 



Maio de 1983 

de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada em CrS: 700.683.136,08 
(setecentos milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento 
e trinta e seis cruzeiros e oito centavos), correspondentes 
a 122.111,61 ORTNs, considerado o valor nominal _da 
ORTN de CrS 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e 
seis cruzefros e quarenta e um centavos), vigente em ju
lhoj82, e a219.256~67 ORTNs, considerada o val(lr no
minal da ORTN de CrS 2.094,99 (dois mil, noventa e 
quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em 
agosto/82, a fim de que possa contratar operações de 
crédito no valor global acima mencionado,juntq à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinadas ao reequipamento do Departamento de For
mação para o Trabalho; recuperaÇãO -das instalações do 
prédio do Arquivo Público Estadual; construção de Mó
dulos de Saúde Pública e aquisição dos equipamentos 
necessãrios; e construção e equipamento de unidades de 
saúde e implantação de galerias pluviai!i, guia-s e ;neios
fios nos Municípios de Cabo, Igarassu, ltamaracá, Ja
boatão, Moreno, OlirJda, Paulista e São Lourenço da 
Mata, naquele Estado, obedecidas as condições admiti~ 
das pelo Banco Centrai do Brasil no respectivo processo; 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PARECER N• 371, DE 1983 
Da Comissão de Redaçào 

Redação final do Projeto de Resolução nY 25, de 
1983. 

Relator: Senador Passos Pôno 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolur.<ào n~' 25, de 1983, que autoriza o Goverrio doEs
tado de Minas Gerais a contratar operação de emprésti
mo externo no valor de USS 80.000.000,00 (oitenta mi
lhões de dólares norte-americanos) destinado ao Progra
ma de Investimentos do Estado. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. --Lomanto 
Júnior, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Lins. 

ANEXO AIJ PARECER N• 371, DE f983 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 25, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 80.000.000,00 (oitenta mllhões de dólares ameri
canos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. !I' E o Governo do Estado de Minas Gerais au
torízado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo exlerno no valor de USS 
80.000.000,00 (oitenta milhões de dólares americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mi~ 
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 2~' A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder ExecutiYo Federal, inclusive o exame das 
condições credit:Jcias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. J'? do Decre
to n'?74.157, de6 de junho de 1974, obedecic}as as demais 
exigências dos órgãos encarregad_os da execuçã~ da polí
tica econômico·financeira do GoYerno Federal, e, ainda, 
o disooslo na Resolução n~.2.156, autorizadora da ope-
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ração, publicada no Diário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais de_l3 de novembro de 1979. 

Art. 3» -Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. -

PARECER N• 372, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redaçilo Final do Projeto de Resolução nY 26, de 
1983 

Relator: Sena_dor José Lins 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~ 26, de 1983, que autoriza o Governei doEs
tado de Minas Gerais a elevar em CrS 746.739.468,36 
(setecentos e quarenta e Seis milhões, setecentos e trinta e 
nove míl, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e trinta 
e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna.--

Sala das Comissões, 9 de maio de 1983. - Lomanto 
Junior - Presidente - José Lins - Relator - Passos 
Pôr1o. 

ANEXO AO .PARECER N• 372, DE 1983 

Redaçio final do Projeto de Resolução nY 26, de 
1983. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elevar em CrS 746.739.468,36 (setecentos e quarenta 
e seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatro
centos e sessenta'!' oito cruzeiros e trinta e seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Esta-do de Minas Gerais, 
nos termos do art. 29 da Resolução n" 93, de I I de ou~ 
tubro de 1976, do Senado federal, autorizado a el~var o 
montante de sua dívida consolidada em CrS 
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, se
tecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
oito cruzeiros e trihta e seis centavOs), correspondentes a 
420.530,08 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e 
cinco cruzeii'o"S e Setenta e um cent<~.vos), vigente em 
maio/82, a fim de que posSa contratar um empréstimo 
de. igual valor junto à Caixa Econômica Federal, me-

- diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
-Desen-vOlvimento Social- FAS, destinado ao financia-
mentO das obras de construção de unidades para a ex
p:lnsão da rede física da segurança pública e aquisição de 
eQuipamentos, naquele Estado,_obedeci_das as condições 
admitíd::i.s pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Àrt. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
--sua publiC<tção. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expedien
te lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos qu.e vão ser lidos pelo Sr. 
~~-Secretário. 

Sào lidos os seguimes 

REQUERIMENTO N• 651, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n» 265, de 1981, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Umarizal (RN), a contratar operação de crédito 
no valor de Cr$ 20.004.000,00 (vinte milhÕes e quatro 

-mil cruzeiros), feita a reconstituição do processo, se ne
cessária. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1983.- Martins Filho 
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REQUERIMENTO N•. 652, DE 1983 

Nos termps do dispoSto no art. 367 do Regimento In
te-rno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado nQ 361, de 1981, de autoria do Senador Adalber
to Sena, que acrescenta parágrafo à Lei nY 6. 782, de 19 de 
maio de 1980, feita a reconstituição do processo, se ne
cessária. 

Sala das Sessões,_ 6 de maio de 1983.- Passos Pôrto. 

REQUERÍMENTO N• 653, DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do PrÕjeto de Reso
lução n"' 121, c_le 1982, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ceará-Mirim (RN), a contratar operação de crédi
to no valor de Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta mi
lhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezeno
ve cruzeiros e vinte e quatro centavos), feita a reconsti
tuição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, 6 de maio de 1983.- Martins Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requeri
mentos que vêm de ser lidos serão publicados e poste
riormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regi
mentais. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ,.- Em sessão 
anterior, ror encaminhado à Mesa Projeto de Resolução 
n~ 3 I, de 1983, visando alterar o art.J92, .. caput", e seu§ 
31', do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

No uso das atribuições que lhe confere o art. 52, item 
I 1 do Regimento Interno, e em consonância com deci
sões anteriores, tomadas, respectivamente, em 3 de de
zembro de 1980, ao impugnar o Projeto de Resolução n~ 
139, de 1980 e em 23 de novembro de 1981, ao sustar a 
tramitação de projeto da mesma natureza, a Presidência 
nega tramitação à proposição uma vez que, de acordo 
com o disposto no art. 97, III, da Lei Interna, a matêiia 
que a mesma pretende regular é da competência exclusi
va da Comissão Diretora. 

No entanto, reconhecendo na iniciativa a intenção de 
beneficiar os servidores da Casa, a Presidência vai enca
minhar o assunto, a título de sugestão, à Comissão Díre
tora, para Estudo. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (Pronuncia o seguinte 
descurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao lado dos múltiplos e importantes objetivos perma
neOtes do -Estado, tais como energia, porto marítimo, 
universidade, estradas, saneamento básico; telecomuni
cações, alcançados ou por atingir em sua plenitude, aos 
piauienses - autoridades, representação política e seg
mentos sociais - cabe--desenvolver indormida luta em 
prol da participação do Piauí nos grandes programas do 
Governo Federal. 

Com índice de crescimento inferior ao do Nordeste, 
que por su.a vez está longe de atingir o da média do País, 
o Piauí, vítima do secular esquecimento dos poderes 
públicos, e assolado, cicllcamente, pelo flagelo das secas, 
há de acelerar, através de providências de efetivo poder 
multiplicador, o seu processo de desenvo]Yimento. 

Assim, dentre as medidas adotadas e realmente capa
zes de, a curto e médios prazos, alterarem o panorama 
regional, uma imediatamente uniu o' Governo, os empre
sáríos e as lidenmças da sociedade piauiense, no firme. 
decidido e determinado propósito de luta, com vistas a 
que os incentivos tributários e financeiros, destinados 
aos empreendimentos institucionalizados no Programa 
Grande Carajás, sejam estendidos ao Estado do Piauí. 

Essa reivindicação é tecnicamente viável, administrati
vamente justa e politicamente recomendável, uma vez 
que o referido Programa leva os limites da região que se-
rá beneficiada com regime especial de incentiYos à pro~ 
dução agrícola, mineral e de: reflorestamento, até a mar .. 
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gcm esquerda do rio Parnaíba, que separa o Piauí do 
Maranhão, abrangendo do paralelo de 8"' ao Oceano 
Atltintico. A área hidrográfica do rio Parnaíbci corres
pondente ao Estado do Piauí, porém, que é dotada dééX
prcssivo potencial de recursos natUrais e de inffa~ 
estrutura já concluída, não foí, infC"ITúiiente, completa
da. 

Dispõe essa área hidrográfica, que ré:presenta 99,2% 
do território piauiense: -

- de II milhões e 700 mil hectares de terras integral
mente aptas para a lavoura, área que permite-avaliar um 
potencial de produção, ainda que considerados baixos 
índices de produtividade, acima de 14 milhões de tonela
das de grãos; 

-de 1 milhão e 280 mil hectares de terras apropriadas 
para pastagens artificiais; que_suPodãriam um rebanho 
bovino da ordem de 2 milhões e 570 mil cabeças; 

-de 10 milhões _de hectares de terras reservadas à sil
vicultura e à pastagem natural; 

- de 3.000 km de rios perenes e a metade da água 
subterrânea de toda a Região Nordeste; 

- de recursos minerais traduzidos pcli:ts- Jazidas _de 
níquel, estimadas cm cerca de 20 milhões de toneladaS, a 
terceira do País, c de amianto crisotila, consorciada à
quela, ambas situadas no municfpio de São João do 
Piauí; de vermiculita, mármore, calcários dolomítico e 
para siderurgia, nos municípios de Paulistana, Pio IX, 
Antõnio Almeida, Fronteiras, São Julíão, DCffierval Lo
bão, Uruçuí, José de Freit<!s, União e Miguel Alves; de 
argilas especiaiS-e ·araósia, em "Jiúcós, Oeiras, Paiilaíba e 
Buriti dos Lopes; de opala, em Pedro II; de diamante, em 
Gilbuês e Monte Alegre do Piauí; de sal de potássio, em 
Luís Corrêia c Parnaíba; de _ocorrências de carvão mine
ral, rutilo, chumbo, manganês e cobre, em diferentes 
pontos do Estado. 

A infra-estrutura do Piauí, produtO dC colltinuado ·es
forço do.s Governos e da sociedade piauienses, oferece: 

- mais de 3.000 km de estradas de rodagem, com cer
ca de 75% asfaltadas, que ligam o Estado à Amazônia 
Oriental c aos principais centros consumidores do Nor
deste e do País, fazendo de Tercsina a p-rincipãl-econo
mia urbana de integração espacial; 

- rede ferroviária que Hga Teresina aos portoS de !til~ 
qui (MA), Luís Corrêia (PI) e Mucuripe (CE), e que se 
integra <lO resto do País através do trecho Teresina
Castelo do Piaui - CratCús (CE); 

-sistema fluvial e marítimo capai de favorecer o -de
sen.volvimento integrado dos meios de transporte; 

-energia elétrica instalada em todas as nucleações 
urbanas municipais: 

- telefone e televisão que servem, praticamente, a to·
dos os hubiúiiHes municipãis; 

-cidade:; devidamente urbanizadas c dotadas de to
dos os equipamentos socüiis íildispenS"ãvds, principal
mente de rede de abastecimento de água, 

Diante desses aspectos de expressiva potencialidade e 
de invejáVel irifra-eStn..itura, ê de meu dever somar-se aos 
anseio.~ do povo da minha terra, à frente do GovernadOr 
Hugo Napoleão, que j~ produziu, com a colaboração 
dos competentes Técnicos Osandy Ribeiro Teixeira -
também um dos responsáveis pela reformulação deste 
pronunciamerito e Ednaldo Melo Basílio da S-iivã,""ãPre-
eiável estudo, que faz parte integrante deste discurso, 
sobre a imperutíva necessidade da inclusão do Piauí no 
Programa Grande Curaj~s e, solicitar e rec!amar c exigir, 
cm nome do futuro e até pelos erros e omissões do passa
do, que, pelo menos, parcela considerável da área hidro
gráliça do Parnaíba, cOrresPOndente ao Estado do Piauí, 
integre e participe dos incentivos tribut~rios e_ financei
ros daquela Programação. 

O volume de investimentos alocados nesse Programa 
para o aproveit<lmento integrado das riquezas naturais: a 
fabricação de vusta gama c(e produtos, da matéria-prima 
ao produto final; o emprego intensivo de insumos e_re
cursos locais, particti13.rmcnte os enCrgêticos; a diluição 
dos vultusos investimentos em infra~eStrutura; especia"is 
cuidado.s uo bem-estar das popufações regionais, eis al-
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guns dos instrumentos que favorecerão o redimensiona
mento da economia de toda a área, com reflexos positi
vos -no desenyolvimento do Estado do Piauí. 

t nessa área hidrográfica do Parnaíba que está a re
denção econômica do Piauí, Estado que, se contar com 
os meios indispensáveis, poderá transformar-se em gran
de produtor de alimentos e recursos energéticos_ renová
veis~ com vistas ao suprimento dOs merca_dos interno e 
externo. 

Os recursos financeiros disponíveis e que se amplia
rão, por certo, através de linhas especiais de crédito, per
mitirão que se organizem e se estruturem as atividades 
agrícolas segundo as exigências da economia de merca
do. 

As aplicações de investimentos seião viabilizadas se
gundo as potencialidades apuradas, à qualidade da ma
lhu rodoferroviária, à oferta de energia elétrica abundan
te. enfim, de toda uma infra-estrutura à espera de plena 
utililar.;ào. 

O Sr. José Lins - Permite-me um aparte? 

O SR. HELV(DlO NUNES- Poisnào,eminenteSe
nudor José Lins. 

O Sr. Jvsé Lins - V. Ex~ ressalta um dos aspectos 
mais incompreensíveis do processo de desenvolvimento 
do Nordeste. Mostrou V. Ex~ que o Piauí tem potenciali
dades no campo mineral suficientemente conhecidas 
para ser explorada. Além do grande manancial de água 
no Rio Parnaiba, um dos dois ónicos rios perenes do 
Nordeste semi-árido dispõe de imensos lençóis de água 
subterrânea. 

V. Ex'! mostrou j~ hoje há ali uma infra-estrutura de 
produçào c distribuição de energia elétriCa que cobre 
todo _o Estudo, e chega a cada cidade. Mostrou que o Es
tado dispõe de vias de transporte. Em suma, que todos 

'os grandes investimentos das regiões desenvolvidasj~ fo
ram suficientemente cuidadas: A pergunta que se impõe 
a nós .todos é portanto: por que, depois de tudo isso, com 
todo esse esforço, não temos tido sucess_o e ainda _espera
mos o tal desenvolvimento econômico e os benefícios so
ciais que ele acai-reta? Cheguei à conclusão, nobre S~na
dor, que há muito tempO vim-os cOnfundindo a_lgumas 
curacterísticas do desenvolvimento com o próprio desen
vol\i.lmento. Nào basta a energia, não basta estudar os 
recursos minerais, não basta detectar os mananciais de á-

~- gua. t preciso ajudar a usar essa infra-estrutura; é preci
so que se desc!lcadeie todo um esforço no sentido de ge
rar atividadcs produtivas, aquelas que gér8:in riQueZa, 
aquela que põe o emprego à disposição do homem, que 
dií curso ao ap_roveitamento das riqueza-sdo-Estado e-da 
própriu infra-estrutura que o Governo já Criou. O apelo 
de V. Ex~ é sumamente importante. Carajás há de ter re
flexos no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no entanto, 
não basta saber que esses reflexos chegarão. É preciso 
prever, programar e prover. V. Ex' tem toda a razão. 
Dou meu apoio integral ao seu_ discurso, bem comO ão 
<lj)clo do seu EstUdo, estendendo-o, é claro, para outrOs 
Estados pobres na Região. Por outro lado, é muito im
portante que nós mesmos cheguemos a um consenso.' 
Lembro, nobre Senador Helvídio Nunes, que ainda não 
chegamos nem a um acordo sobre aquilo do que_quere
mos para a Região até mesmo em um dos campos mais 
claros das nossas necessidades- o campo da agricultura 
irrigada. Deveríamos chegar ao consenso de que não são 
só os pequenos projetas. São os grandes e os pequenos 
projetas que nos vão ajudar. Com as nossas parcas ri
quezas privadas. Jamais teremos a possibilidade de dar 
curso ao aproveitamento dos grandes mananciais d'á
gua~-dos grandes açudes, que lá estão evaporando e per
dendo u sua água com tanta dificuldade acumulada en
quanto os pobres agricultores sofrem os terríveis efeitos 
úa sc~.;a. Parabéns a V. Ex~ pelo discurso que está profe
rindo. 

O SR. -HELVJDIO NUNES- Agradeço, eminente 
Líder Senador José Lins, a participação de V. Ex~ ao Jon

-gõ de sua vida pública. V. Ex• já teve a oportunidade de 
diiiP;ir, entre outros, o Departamento Nacional de Obras 
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conira as Secas, o DNOCS, e a Superintendencia do De
senvolvimento E~onômico do Nordeste- a SUDENE, 
pelo que fez à frente desses órgãos, V. Ex' realizou e 
construiu, e ê, por conseguinte, um dos participes do de
senvolvimento alcançado pelo Estado do Piauí. Muito 
obrigado a V. Ex~ pela colaboração. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Piauí clama por 
uma assistêricia instrumental mais abrangente e fecunda, 
matcriálizada na participaÇão nas grandes decisões na
cionaiS. Somente assim será possível deter o precesso de 
deterioração cconômica a que vem sendo lentamente 
submetido, à falta d.e uma decisão política nacional e em 
mzão da persistência do fenômeno da seca. 

O Sr. Pas.w.~ Pôrto- Permite-me V. Ex~ um aparte? 

O SR, HELVTDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pâno- Nobre Senador Helvídio Nunes, 
eu gostaria, neste instante, de me solidarizar com V. Ex' 
pelo seu discurso nesta tarde, solicitamos ampliação dos 
inccntivQ,S fiscais e financeiros do Programa Grande Ca
rUjáS Uo Estado do Piauí. E pela evoluç-do do seu discur
so, vejo que V. Ex~ foc::~Jiza, sobretudo, o aproveitamen
to dos recursos naturais do seu Estado. Devo declarar 
que certa feita vi V. Ex~ lutar aqui pela criação de um 
pólo cervejeiro no seu Estado, se bem que fosse um be
nefício da maior geração de empregos lá na sua terra, 
esse pólo para mim pecava pela base, porque ele se fun
damentava em insumos não produzidos no Estado do 
Piauí. Mas o discurso de V. Ex•, hoje, realça a grande 
potencialidade do seu Estado não só em recursos mine
rais mas, sobrcludo, em recursos hídricos. Além do rio 
perene, Parnafba, que é o_ grande pulmão por que respira 
a_ economia e as possibilidades econômicas do seu Esta
do, é o Piauí o Estado do Nordeste que t~m o melhor e o 
mnis_amplo lençol freático, com recursos subterrâneos 
de água capazes -ac fazer uma agricultura permanente. 
Acredito que V. Ex• está justamente focalizando o 
problema mais lõgico e mais certo do Nordeste, que ê o 
aproveTtamento de. seus recursos naturais, e não a impor
t<tção de indústrias altamente sofisticadas, cujos irisumos 
são muitas vezes importadas atê do exterior. Entramos, 
talvez, com pequena mão-de-obra, no ent::~nto, se exau
rem aqueles in~.;cntivos, que são recursos do povo brasi
leiro. Congratulo-me com V. Ex' pelo pronunciamento 
que faz. Gostaria de inserir no seu discurso uma reivindi~ 
cação que me parece da maior prioridade ao desenvolvi
mento do Estudo do Piauí. Eu viajo muito pela estrada 
Brasílí<t-Barrciras-Salvador. Encontrei nela caminho;;. 
neiros do Piauí solicitando que fosse pavimentada, ou 
então dcíxad.! pelo menos em condições de tráfego, a es
trada que liga Corrente a B;ureiras, na Bahia. São ::~pe

nas du:.::cntos quilômetros de rodovia. Essa estrada faria 
com que diminuíssem em cerca de mil quilômetros adis
tância da Capital da República ao Piauí. É_ uma estrada 
<juc demanda a Correntes, Gilbués, Floriano- e Teresina. 
Ela já c.<;Cà- ãi,if<ilfaâa até Corrente, faltando apenas du
zentos quilómetros, oitenta a cem quilómetros no Estado 
do Piauí e o restante no Estado da Bahia. Seria uma ro
doviu federal de acesso à Capit::~( da República que eu 
gostaria de in<;luir nesse elenco de reivindicações que V. 
Ex~, com muita fdicidade, faz nesta tarde aqui neste Ple
nário. 

O SR. HELVIDlO NUNES- Eminente Senãdor 
Passos Pôrto, sou muito grato a V. Ex~ pela sua partici
par.;::io neste meu pronunciamento, embora não concor
de, infelizmente, com V. Ex~ com relação ao pólo cerve
jeiro do Piauí. 

Efr.::tivamente, algumas vezes pedi desta tribuna provi
dências ao Ministério do Interior, através da SUDENE, 
p<lra que o Piauí pudesse ter o seu pólo cervejeiro. Cir
cunstâncias especiais à época faziam com que aquela rei
vindi-cãÇão do Piauí foSse aineaçada. A compreensãO e Õ 
bum senso prevaleceram e, em janeiro deste ano, a fábri
ca entrou em funcionamentO, produzindo, inicialmente, 
300 empregos diretos e proporcionando arrecadação 
subst<tncial para o Piauí, através do ICM: O Piauí intei-
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ro, hoje, se arrepende de não ter iniciado a luta a~tes, 
porque se a fábrica tivesse sido instalada há mais tempo, 
o Piaui estaria anteriormente participando dos seus be
nefícios diretos e indiretos. 

No que diz respeito ao segundo ponto lembrado por -
V. Ex~. que é a conclusão da estrada Corrente
Barreiras, informo a V. Ex~ que o Piauí já fez_a sua parte. 
O trecho Cristalândia-Barreiras está asfaltado, e o 
Piauí trab<Jiha, hoje, nos 20 km finais para chegar a _sua 
fronteiras. Cabe a responsabilidade maior dessa ligação, 
agora, que também interessa substancialmente ao Piãu(, 
ao Eswdo da Bahia. A participação de V. Ex' foí valioSa, 
e eu agr<~deço a V. Ex~ essa participaÇão. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na região Progfamã d~
Grande Carajás atuam, pÓ r exemplo, no Estado do Ma.M 
ranhão, a Superintendência do Desenvolvimento -do 
Nordeste- SUDENE- e a Superintendêncii-do--De
senvolvimento da Amazônia - SUDAM; dois bancÓs
de desenvolvimento, o Banco do Nordeste do BrasH SJ A 
- BNB, e o Banco da Amazônia SfA- BASA; dois 
programas especiais de desenvolvimento, Programa de 
Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste -
POLONORDESTE e o Programa de Desenvolvimento 
de Áreas Integradas da Amazônia- POLAMAZONIA. 

Em decorrência, o esquema legal de atuação do Go
verno Federal montou um sistema protecionista mais 
amplo para aquela região do que para o Piauí. 

O ffieu Estado, hoje, alimenta um duplo anseio: livrar~ 
sedas frentes de trabalho da SUDENE e, com uma visão 
maior, compor com o Maranhão um dinâmico corredor 
de exportação, a que também se integrariam os portos de 
Luis Correla e de Mucuripi, llo Estado do Ceará, através 
dos sistemas fluvial e rodoferroviário. 

Em síntese, impõe-se que o Programa Grande Carajás, 
com a ampliação de sua base territorial, proporcione, ao 
meu Estado aumento substancial na oferta de produção, 
no índice de emprego e na melhoria do nível de renda da 
população, atravês da promoção do desenvolvi"mento 
das atividades agrícolas, agroindustriais e da industriali
zação dos recursos minerais. 

O Programa Grande Carajás Surge, assim, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, como um dos instrumentos de 
decisão política nacional capazes de, realmente, propor
cionar um extraordináriO impulso- à transformação 
sócio-econômica da área hidrográfica do Parnaíba e, 
sem dúvída alguma., de toda a economia -piãU-iense. (Mui
to bem! Palmas. J 
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ESTRATÉGIA DE AÇÃO POLITICA 

Apresentação 

Este documento procura enfatizar alguns aspectos, 
que relacionados, justificam a adoção de uma estratégia 
de convergência política, visando integrar p-arte da Área 
Hidrográfica do Rio Parnaíba, correspondente ao Esta
do do Piauí, ao regime especial de concessão de incenti
vos tributários e financeiros para os empreendimentos 
compreendidos no Programa Grande Carajás. 

Na Área Hidrográfica focalizada, concentra-se uma 
população de 13,7 habfKm1 e se encontra a maior pro
dução de grãos do Estado, ao atingir !54.567 toneladas 
(1979), ou seja, 57,2% do total produzido, mesmo consi
derando o baixo ·nível tecnológico utilizado na pro
dução. Destaca-se também. a produção de mandioca 
(748.086t) e de cana-de-acúcar (173.942t). 

O espaço regional reúne boas condições, para se transM 
formar num dos sistemas espaciais -ae grande importân-

cia para economia do_ Nordeste, pois ocupando uma su
perfície de 95.l94Krn 2, com cerca de 2.856.00Qhu de ter
ras consideradas de regular e restrita aptidão para a la
voura, permite avaliar um potencial de produção acima 
de 3.400.000t de grãos. Dispõe, ainda, de 4.760.000ha 
aptos para pastagens naturais e plantadas, que suporta
riam um rebanho da ordem de 3.200.000 cabeças. 

Além desse potencial, aqui sintetizado, a área dispõe 
praticamente de 3.000Km de rios perenes e a metade da 
â_gua subterrânea de todo o Nordeste, somado a uma 
boa malha rodoferroviária e energia elétrica abundante, 
denotando. claramente, toda uma configuração neces
sária e segura para fazer florescer, no Estado, uma agri· 
cultura em bases empresariais com o aproveitamento da 
tecnologia moderna, e o uso da irrigação, que é natural
mente favorecida. 

Tais aspectos de potencialidade, adicionados aos mais 
puros e legítimos anseios da coletividade piauiense, ex
pressos nas preocupações e reivindicações de suas lide
ranças políticas, é que nos induziram à presente propos
ta, visando proporcionar uma nova opção de desenvolvi
mento para o Piauí. - Hugo Napoleão, Governador do 
Estado do Piauí. 

Sumário: Apre.wmtação. Introdução. Ãrea Hidro
gráfü.·a do rio Pamaíba: Localização EspaCial; Às~ 
pt;:r.::tos Sócio-ecgnómicos; Infra-estrutura Física; 
Organização Funcional Urbana. Potencial d(;! De· 
senvlJMmemo: Recursos Hídricos; Uso Potencial 
dos Solos; Potenci<ll Mineralógico; Potenciallndus~ 
trial; Vantagens Comparativas e Oportunidades de 
Investimentos. Perspet'tivas de A cão PoUtica: O Pro· 
grama Gnmdj! CarajAs; Estratégia de Convergência 
Política. 

!mrodução 
A Área Hidrográfica do rio Parnaíba, correspondente 

ao Estado do Piauí, que se propõe integrar ao Programa 
Grande Carajás, detém características de espaço poten-
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cia/mente econômico, tendo em vista seus recursos de so
lp.s ugricuhávds e de águas superJiciais e subterrâneas 
!argumente disponíVeiS. 

A sua vocação geoprodutiva, no que concerne à pro~ 
duçào de alimentos, apoia-se numa deficiente estrutura 
tccnológicu e desmotivação para os empreendimentos 
_económicos, o que exige o emprego de medidas de so
luções positivas, visando a transformação desse quadro, 
com o· fortalecimento e ampliação do emprego dos ins
trumentos necessários, em pleno aproveitamento da po
te-ncialidade produtiva da região considerada e conse
qüentemente do Estado. 

Para esse alcance é que se procurou levantar as princi
pais característicus e tendências d_a situação sócio
económica, detectando as potencialidades e os fatores, 
que condicionam o desenvolvimento da área. A inte
gração desses aspectos permitirá a estruturação de uma 
cs!rut~giu de convergência política, tendo como sujeito 
de decísào u entruda do Piauí no Programa Grande Ca-
rajás. _ 

Área Hidrográjlm do rio Parnaíba 
- Loculizaçào Espacial 
O Progruma Grande Carajás esboça a sua localização 

espaciul ao norte do paralelo de 8~> e entre os rios Amazo
nas, Xingue Parnaíba, abrangendo parte dos Estados do 
Par~. Goiás c Maranhão (mapa 1). 

P<lra que esse programa possa beneficiar o Piauí, 
propõe-se a ampliação de sua área de atuação, que pas
saria_ a abrunger a bélci<l hidrográfica do rio Parnaíba, 
compreendidé.t entre os paralelos de 3~>16"35" e 81'S e me· 
ridianos 4/n40''48'' e 4411W (mapa 2). 

A suu delimitação, partindo do paralelo de 8°S até o 
Oceano Atlântico, configura-se em função dos divisores 
de úgua trio Gurguéia, Piauí, Canindé, ltaueíra, Poti e 
Longá) e da divisão política dos municípios. Definida 
desta forma, compõe a área focalizada uma superfície de 
95.194 Km~. representando 37,9% do território estadual 
e atingindo 57 sistemas municipais (quadro 1). 

f·lAPA l 
AMAZÔNIA ORIENTÀL 

..OENDA ~ Região com regime espcdaf de incentivos . 

O :~?~~~~~~~.s;:~~r~:~~ar:~~~~:~~~~~~~s de 

MATO GROSSO 
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?flOGIU\rM\ GIIIIND( C/Íflii.ÍÁS 
COM 11 INCLUSÃO DO PIAUÍ 

0 -ÂREA GRANDE. CARAJÁS 

1§._ ÁREA DO PIAUi A SER lNCORf'ORADf. 

QUADRO 1 
Municfpios localizados dentro da área hidrográfica 

MAPA 2 

-.... 

--~-U-N-1-C-~-10---------------------------------------------------------
População Superfície Densidade 

(1980) (km') (habfkm') 

Terezina ·····················-~··········-············· 
Parnalba ~·-·. . .... ~- ................ , .... . 
Ca:mpo Maior .. , __ , ...... ,,. ... _ .. _ ... ·-··· ....... , .-.... ~· .. -. 
OeiraS-.- .............. r ••••••••• - •••••••••••••••••••••••• 
Barras 
União ......... ~-· ............... ·~ ................... -.,. 

Floriano ···~····························~············· 
Altos .. ~--~· ··-·-·-·~~~ .. -. ··-·-···-··· ................... . 
LuzilândiU:-~ -... :-:-::- .......... _, .................. ~- ..... ~ 
Buriti dos Lopes ...................................... . 
Miguel Alves .................... ~-.- .......... A • ••• , •••• 

Esperantina ........ ~· ................... -.... . 

José de Freitas···-·······~·····················~······· 
Batalha ......... , .. -.... -.. ·~ ....... , ......... . 
Alto Longá ....... , ..................... -............ . 
Elesbào Veloso ........ _ ...... , ..................... -... . 
Regeneração 
Amarante 
Beneditinos ............ , •. _ ...... _. ,_, ..... ,_, ..... -...... . 
Joaquim Pires ..................... , ................ _ ... _ 

Uruçui .................. -.-.·-· ......................... . 
Palmcirais .. _ ................................•....... ·-· 
Porto ....................................... \ ....... . 
Água Branca- .... · ........ · ... ·~ ... _.-............ : ... , ... . 
São Pedro do P1aui ':' .. , .. -..... _ ....... -.................. . 
Guadalupe ...................... -..................... . 
Matias Olimpio ................. , ... _ ... _ ............... . 
IÜ1ucira ....... -.... -.. _ .. -... -........................... . 
Monsenhor Gil ... ~· ... , ......................... T •••••• 

Demerval Lo hão ....... -............................... . 
Ribeiro Gonçalves , ............ A •• ••••••••••••••••••••• 

Capitão-deCampos ................. _ ......... , .. -.... ,_,. 
Jerumenha .....................•................. _ ..... 
Bertolinia .................................. -........... . 
Nazaré do Piauí 
NovoOrientedoPiauí ................... ~···-·A······ 
São -Fninci.SCO -dOPia-ur .-.: ............................•. 

. 388.922 
104.185 
68.806 
48.312 
44.407 
44256 
44.430 
33.674 
34.692 
26.674 
27.130 
29.732 
25.817 
21.581 
18.005 
17.211 
17.506 
14.796 
13.211 
14.270 
14.707 
U.792-
12.841 
15.264 
10.812 
8.795 

10.87! 
10.418 
10.084 

-- 10.479 
-10.279 

8.870 
J!.22A 
7.777 
7.651 
7.456 
7.126 

1.809 214,9 
972 107,2 

3..518 19,6 
5.081 9,5 
2.894 15,3 

- !.251 35,3 
3.676 12,1 
1.970 17,1 
1.205 28:8 
1.704 15,7 
1.334 20,3 
1.038 28,7 
1.701 15,2 

- 1.738 12,4 
2.104 8,6 
2.013 8,5 
1.786 9,8 
LISO 12,9 
1.541 8,5 

901 15,8 
8,967 1,6 
1.516 8,4 

745 17,2 
262 - 58,3 
208 52,0 
961 9,2 
360 30,2 

3.112 3,3 
772 13,1 
395 26,5 

12.172 0,8 
550 16,1 

3..682 2,2 
3.680 2,1 
1229 6,2 

513 14,3 
i.221i 5,8 

Maio de 1983 
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MU!'<KIPIO 

Burro Duro , .. _. ~ •·--·--... ~ •• -- .•.• -.•. -~""·; .•..••.•.•. .:.-~ 0,;,"~

Eiiseu Mi:lrtins ······•···~·············A··•·········-··• 
São Félix do Piauí ... , •. ·-~-----·-·---'""'~····no· .•••..•. , ... . 
Várze<~ Grande ....•••.•.... -•. ~ ..••. , .-.. -.-; .. -. -.-.-.-~ ... ~ -.-... -
Nossa Senhoru dos Remédios .....•. ".-h ..•• -.•.••.. ; ..... ~. 

São José do Peixe ............. ~· ......................... -~. 
Angical do Piauí ..... -~ ....... ~---·· ~-~ ..... .,. •• ,.~ .......•.• -.. 

Landri St1les .. ·~ ·-----------~·· .-.--.-,., .•.... ·: ••••.•.• . -. ~:. 
ManoelEmídio ·······~·-·····~·······~'""·-;.·.--.......... -._:__ 
Francinópolis 
Francisco Ayres ..• ~-:. :-.-.-,._ ~-~--~.__.-.. ~--· •.•.....•..•... --o·'.-~ 
Antônio Almeida .• -. ~--~· •. -..•• -,, .• .,..,_~--.·-.-.-•...• ;., .•. .,, • ~ 
Flores do Piauí ... _ ... -.... -._ .• ~-=---.---r-. •• -.. '-<;-.-·-~" ••• ç, .-••••• ,--.:. 

Arraial ... , . ç-.----.----.. -.-.,-v-.--~--. ,., ·~····-~·-·~·· •••••••.•• -• .- •• 
São Gonçalo do Piauí .. v •• , • __ .......... ,_, •••• ; ••••••••••• -. 

Agricolândia ..... -····-----~------.... ·'---···-·. -.•.•...... -.. , .-. -· 
Marcos Parente .•.......•... -.-. ....•. -.•..•......•..••••• ·· 
Hugo Napoleão . , . , . , ,-.~·· ......•.• •-·· ............ :. .. ;. 
Prata do Piauí , ............... _ ... ,_.__...,, ___ . ., __ ..•.•.••...• ~. · ··-

Miguel Leão ·········~~--···········-<---·············~··· 
TOTALDAÃREA ............. , ...• -............ . 
ÁREA DO ESTADO ............... · ........... . 

FONTE: Sinopse Preliminar do Censo Demográfico
FIBGI!. 
19Hli. 

População 
(19XO) 

6.757 

6.813 
6.354 

'7.330 
5595 
5.747 
5.339 
5.g5J 
5.793 
5.082 
4.556 
3.416 

c4,700 
• 4.697 

4.253 
-4.515 

3.277 
2.900 
2.166 
1.505 

1.308.869 

' -2. !40.066 

- Aspectos Sócio-econôffiicOs 
Concentra-se, na Área Hidrográfic~ d~ riO Parnaiba, 

uma população de 1.308.869 pessoas, projet~ndo um 
crescímentõ mêdto anual, entre 1970-1980, da ordem 
de 3,0%, superior às médias estadual (2,4%) e nacional_ 
(2,5%) (quadro 2). 

d_e_ 6,0% contra 0,1% da rural, tendênci~ que se manifesta 
mais acelerada, na presente década, em virtude do fluxo 
migratório rural-_yrbano, motivado principalmente pela 
_desmotivação, <?~orrida nas atividades económicas agro
pecuárias. · 

No sentido da acumulação espacial, a população ur
bana evoluiu no período considerado uma média anual 

ESPECIFICAÇÃO 

Segundo a FIBGE o processo de evolução do Estado, 
- ·9entro do contexto regional e nacional, não lhe retirou o 

caráter de periferia, afastada dos principais centros pro-

1970 

QUADRO 2 
Estruturo Demogrdfica 

1970- 1980 

1970 
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Supcrfíl·ic Pcn"idade 
(knd lhahfkm') 

219 28,3 

1.453 4,5 
775 8,2 
452 16,2 
429 1,9 

1.590 3,6 
271 19,9 

1.270 4,7 
2.940 1,9 

307 16,2 
621 7,3 

!.650 2,1 

956 4,9 
834 5,6 
159 25,7 
329 13,7 
1>41 5,1 
227 (i;s 
193 11,2 
108 !3,9 

95.194 13,7 
250.934 8,5 

dutores do País, desde o início do povoamento. Define
se esse caráter pelo isolamento do Piauí e a fragilidade de 
sua participação na economia do Nordeste e do Brasil, o 
que se reflete nos índices de rend~ .. per capita", os mais 
baixos do País, 

A PI-inciPã.I-atiVid-ade económica da Ârea Hidrográfica 
consiste no extrativismo vegetal e na exploração agrope
cuária, que se caracteriza pela obtenção de índices de 
produtividade inferiores às médias da Região Nordeste. 

l'axa de Crescimento 
Mêdio Anual 
1970-1980 

Área Hidra- AH/PI Área Hidra- AH/PI Ãrea Hidra 
Gráfica Piauí (%) Gráfica Piauí 

População " .. ·-· ... ..-.-~..--.. 989.5!8 1.680.554 58,8 1.308.869 2.140.066 

Urubana , .. . . ~ -~-., .... --- 470.593 538.197 76,2 703.638 897.993 
Rural., __ .................. ·"578.925 Ll42.757 50,6 605.23) 1.242.073 

Superfície-'(km~) .. , ...... _. 95.194 250.984 37,9 95J94 250.934 

Densidade (hab/kml) ..... 10,3 6,7 8,5 

Indice de urbanização(%) 41,4 32,0 53,7 42,0 

FONTE: CensO Demográfico - FIBGE., 1970-1980. 

Em 1979, por e;ltemplo, utilizando-se. apenas .de 
276.108 ha (9,6%) das terras com regular e restrita apti
dão para lavouras (2.8'56.000 ha), a produção de grãos 
foi da ordem de 154.567 toneladas, correspondendo à 
cerca de 57,2% do total, produzido no Estado. 

Considerando-se a Área Hidrográfica (95. 194 km2), a 
produção de mandioca, cana-de-aç'úcar e algodão cor
respondeu, respectivamente, a 89,8%, 67,8% -e 8,6% da 
produção estadual (quadro 3). 

Pela perspectiva da produtividaC:Ie, a produção de 
grãos alcançou cerca de 664 kg/ha, enquanto a mêdia 
nordestina girou em torilo de 695 kgjha; a mandioca 
atingiu a uma produção de 8.146 kgjha, contra 10.553 
kg/ha da Região: a cana-de-ãçi1car alcançou 28.'473 

kgjha, o Nordeste, 48.469 kg/ha, e o algodão se eviden
ciou co_m uma produtivdade mais baixa, 250 kgfha para 
a área e 325 kgjha, para o N ardeste. 

A produtividade surge, assim, como um dos proble
mas- mais sérios da agricultura, exatamente devido ao cli
ma, à estrutura de fertilidade da{. solos, ao despreparo 

, do homem, à falta de suporte financeiro, à ausência de 
uma assistência técnica mais efiCiente, e a quase inexis
tência de einprego de tecnologia. 

Conjuntamente com as atividades agrícolas, é pratica
da _<I criação Qovina, atingindo o rebanho cerca de 
763307 cabeças, ou seja, 50,6% do efetiv-9: estadual. Nes
ta atfvídade; Prevalece o regime de criação _extensiva. 

(%) Gráfica Piauí 

59,8 3,0 . 2,4 

77,5 6,0 5,2 
47,0 O, I 0,8 

37,9 

São- PI-atlcainente equivalentes oS valores- de iqsufi
ciêncía produtiva do Piauí e da Ãr~a Hidrográficá~ em 
razão da indústria piauiense, segundo dados <fa SUDE
NE, agregar à economia do Nordeste um inexpressivo 
percentual de 1,9%, o setor serviços1 (comércio, serviços 
públicos, .etc) 3,8% e o agropecuárib, cerca de 4,0%. 

Localizã-se, na ãrea, segundo os .p1unicipios mais re--
- presintativos, cerca de 30% das unidades industriais do 

Piauí, cõristituid-as,- na sua maioria,'. por "firmas de pe
queno porte, operando em m_oldes artesanais, 
concentrando-se mais nos gêneros df transformação de 

_minerais não metálicos (26,4%) c de produtos alimenta-
res (37,6%). Toda a produção está voltada basicamente 
para o consumo local". 
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-Infra-estrutura Física 
Conta o Piauí, assim como a Área Hidrogrâfica, de 

todo um sistema de estradas de rodagem, com 46% asfal
tadas, ligando intru e intcrrcgionalmente o Estado (mapa 
3). rede feroviâria, figundo Teres i na aos portoS d'e Itaqui 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

(MA), Luís Correia (PI) e Mucuripe (CE) (mapa 4},_sis
tema nuvial e marítimo; com energia elétrica da usina de 
Boa Esperança, atendendo a todos os municípios (mapa 
5); com telefone e si_nais de televisão, bt;:neficiaf!dO prati~ 
cumêntc toda a população. 

QUADRO 3 
Produção Agropecuária da Área Hidrográfica do Rio Parnaíba 

1979 

Maio de 1983 

Essas realizações, no entanto, não alteraram os pa

drões de pobreza do povo piauiense, em virtude das ati

vidudcs econômicu.s não terem se desenvolvido nas mes

mus proron;ões. 

Ãrea Produção Agrí- %em Relação <i"rodutividade (kgfha) 

WW8ouTo Colhida Cola te efetivo 
(h a) Bovino 

LAVOURA(!) 
Milho ... 123.973 57.052 
Arroz 111.725 84.235 
Mandioca 91.827 748.086 
Feijão ... - -40.410 13.280 
Algodão . 7.969 1.995 
Cana-de-açúcar. 6.109 173.942 
PECUÁRIA 
Efetivo Bovino. ___ 763.943 

FONTE: Produc;ào A2rícola Municipal, 1979 - FJBGE. 
(*) r.~fimati'f:l 

HAPA 3 
E~ TA DO DO PI AUI 

PLANO RODOVIÁRIO 

, ................... _,_ 

. ( "'"~~ ·-:::.: ·.~:·· 
' .... ~....... _ ...... 

.. ~:.~i!" 

..... "\ 

:/--~ .... I?::~s . 

Produção Área Hidra- Nordeste 
Estadual grâfica 

52,0 460 514 -
70,4 753 -1.190 
89,8 8.146 20.553 
32,2 328 381 

8,6 250 325 
67,8 28.473 48.469 

50,6 
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MAPA S 

MAPA 4 

SISTEMA FERRÔVIÃRfo-oo'N:;Ra::sft 
Esquema das Linhas 

~O'<'T(; R r.r.s "· 
C1FJ ~~ •• ;.,,.,.< .... ,..,,r'~""'""'-"'" 

-Organização Funcional Urbana 
A organização espacial urbana do Nordeste projeta, 

como um dos seus centros regionais, a Capital do Piauí 
- Teresina, que se localiza, exatamente, na área hidro
gráfica do rio Parnaíba, 

Essa Capital, caracterizada pela Fundação IBGE 
como um Centro Regional de 2~> nível, vem apresentando 
um razoável padrão de organização das relações econô
micas. 

Centro Macro-Regio
nal 

A 

.. _ 

Cepíso CC!./TJ1t,IS El. {; ?.1Ct.5 CO PII.UÍ S /,. 

MAP,(I. ELÉTRI c o '·'" 1: 
; ;,, .:\ !o'. ~· ' J 

f.~II.JI;• J ••• , t~ i•." 
00 1-~:>TADO DO PJ AU( 

Servida pÓr r-odovias asfaltadas e ferrovia, suas inter
relações espaciais se processam de forma mais dinâmica 
corri Os Estados de São Paulo, Ceará e Maranhão. 

Do ponto de vista da organização hierárquica, a rede 
urbana da área hidrográfica do Parnaíba está comanda~ 
da por Teresina, nuri1 sistema bast.ante dependente de 
Fo~talcza (quadro 4). 

Os centros sub~regionais, diretamente ligados a Teresi~ 
na, destacando-se na distribuição de bens e serviços à 

QUADRO 4 
Regiões Polarizadas 

economia, são: Parnaiba, Campo Maior, Oeiras e Flo
riano. 

No atual sistema hierárquico, as cidades realizam 
funções débeis, projetando as oportunidades de empre
go, os serviços disponíveis, os equipamentos sociais e 
cultunJis, como insuficfentes para os residentes nestas ci
dades e, mais ainda, para as populações, que as circun
dam. 

Centro 
Regional 

Centro 
Sub-Regional Regiões Correspondentes 

TE RESINA 

Agricolândia 
Água Branca 
Altos 
Amarante 
Angical do Piauí 
Arraial 
Barro Duro 
Beneditinos 
Demerval Lobão 
Elesbão Veloso 
Francisco Ayres 
Hugo Napoleão 
José de Freitas 
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Potl•nâal de Deunvo!virnento 
....,.... Recursos Hídricos 

ü.:ntrl) i\L.ll.:ru-Rcgio· 
n.d 

FORTALEZA 

Dispõe o Estado do Piauí de cerca de 3.000 km de rios 
perenes c a metade da água subterrânea de todo o Nor
deste, praticamente localizados na Área Hidrográfica do 
rio Parnaíba. 

Apesar de todo esse potencial, a agricultura irrigada 
ainda não alcançou expres .. c;ão. A energia é fornecida pela 
Usina Hidrelétrica de Boa Esperança, no rio Parnaíba, 
com uma capacidade instalada de 108 MW, prevendo-se 
sua ampliação pura 216 MW. 

- Uso Potencial dos Solos 
De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos, as condições gerais de aptidão agricola das ter-

C' entro Centro 
R~·g.wnal Sub-Rcgional Rt•gft}('J Corre.~ptmdcmt·~ 

Miguel Alves 
Miguel Leão 
Monsenhor Gil 
Palmeirais 
Prata do Piauí 
Regeneração 
São Félix do Piauí 
São Gonçalo do Piauí 
São Pedro do Piauí 
União 

TERES! NA 
Buriti dos Lopes 
Esperantina 
Joaquim Pires 

PARNAIBA Luzilândia 
Matias Olímpia 

1 N. S. dos Remêdios 
Porto 

CAMPO MAIOR{ 
Alto Longá 
Barras 
Batalha 

Francinópolis 
OEIRAS ~ São Francisco do Piauí 

Várzea Grande 

Antônio Almeida 
Berto Unia 
Guadalupe 
Itaueira 
Jerumenha 

FLORIANO Landri Sales 
Marcos Parente 
Nazaré do Piauí 
Ribeiro Gonçalves 
São José do Peixe 
Uruçui 

~as da área hidrográfica do Parnaíba indicam que 30,0% 
s!to regulares e restritas para cultivos agrícolas. 

Diante desse potencial, a bacia hidrográfica reúne ex
celentes condições de se constituir num dos sistemas es
pncinis de maior importância para a economia nordesti
na c do Puís, pois, ocup~:~ndo uma superfície de 95.194 
km!, com cerca de 2,9 mHhões de hectares de terras, con~ 
siderudas de regular e restrita aptidão" para o cultivo, 
permite avaliar um potencial de produção anual acima 
de 3,4 milhões de toneladas de grãos, tomando-se por 
base níveis de produtividade já alcançados no Nordeste. 

TaJ produção, suficiente para alimentar toda a popu
lação do Piauí e exportar, poderá ser duplicada com a in
corporação de novas áreas, pois 80,0% do potencial geo
produtivo, reúne amplas possibilidades de mecanização, 
sem nenhuma limitação. 

Acrescente-se- ainda à área agricultável cerca de 1,7 
milhão de hectares, inteiramente aptos para a formação 
de pastagens artificíais e 3,1 milhões com pastagens na
turais, que possibilitam a manutenção de um rebanho 
bovino da ordem de 3,2 milhões de cabeças. 
- - PoteitCial tvfineralógico 

As informações existentes são de carãter muito geral. 
Segundo estas, a área hidrográfica dispõe de um poten
cial apoiado nos seguintes minerais: argila, calcário, gip
sita, caulim, galena, pirita, rutilo e cobre (mapa 6). 

-Potencial Industrial 
O poten<::ial económico da bacia hidrográfica se apóia 

no setor primário. Daí reunir perspectivas de produção 
capazes de gerar efeitos multiplicadores de desenvolvi
mento nas ati v idades econômícas, relacionadas com a in
dustrialização. 
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Assim é que o desenvolvimento das atividades indus
triais da área decorrerá da resultante do crescimento e 
consolidação do setor primário. 

Como potencial agroindustriaJ, evidencia-se, CQnlo 
bastante promissora, a produção de álcool carburante, 
para a substituição de derivado de petróleo, a partir da 
mandioca, cana-de-açúcar e do babaçu. 

Vantagens Comparativas e Oportunidades de Investi
mentos 

Diante do potenciai económico caracterizado, pode-se 
sintetizar as vantagens comparativas em torno dos se
guintes aspectos: 

-existência de 2.856.000 ha potencialmente agricul
táveis, dos quais 7,8% fo"ram cultivados até 1979; 

-existência de energia elétrica prove~ientc do siste
ma hidrelétrico de Boa Esperança em todos os municí
pios, que compõem a bacia do rio- Pa-rnaíba; 
. -condições para o desenvolvimento de culturas de 

grãos e perspectivas favoráveis para fixação de novas 
fontes de energia renovável; 

-existência de 4.760.000lia, para desenvolver pasta-
gens artificiais e naturais: -

-facilidade de escoamento da produção, tanto para<? 
mercado nordestino, como p-ara o exterior, através do 
sistema básico de rodovias e ferrovias, fluvial e maríti
mo; 

-dispor a área de 2 distritos industriais localizados 
em Te'resíiia i Parnaíba, dotados de adequadas infra
estruturas; 

-localização da área dentro da região, atendida pelo 
FINO R, PROTERRA e POLONORDESTE; 

-dispor a ár-ea de 3 mil quilômetros de rios perenes e, 
praticamente, a metade da água _subterrânea de todo o 
Nordeste. 

À luz desses aspectos, as oportunidades de investimen
tos surgem com amplas vantagens, nos seguintes setores: 

-Agrícola: -

- pro_duç-d.o de gado de corte, 

JAZIDAS 

®AMIANTO 

!iiJ AROÕSIA 

Êl MARI.IOFiC: 

C2; I>.IOuEt. 

52 O? ALA 

/0 TA!.CO 

W VER!.!ICU<.ITA 

-produção de leite e de.rivados (bovino e capri
no) 

- industrializfi.ção de ins_umos básicos para a pe
cuária, 

-exportação de carnes (bovina, suína e capri
na), 

-:--produção de grãos, 
-produção e beneficiamento de sementes me-

lhoradas, 
-armazenamento e comercialização da pro

dução, 
--produção e comercialização de insumos bási

cos para a agricultura. 

_-Industrial: -

- beneficiamento de produtos agrícolas, 
-indústrias de alimentos, 
-indústrias- ri:úneralógicas. 
- produção de energia renovável. 

_ - Serviços: -

-comércio e serviço, 
-recreações, 
-serviços hospitalares _e educa.cionais. 

-Infra-estrutura: -

- setor de construção civil, 
-estradas rurais, 
- eletrificação rural, 
- irriga.çãO e drenagem. 

PerspectÚ'as áe A ção política 
-O Programa Grande Carajás 

Destina-se ao .aproveitamento econômico dos grandes 
depósitos minerais: ferro, cobre, manganês, níquel, esta
nho, ouro, bauxita, e à transformação da Amazônia 
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Oriental numa região produtora de alimentos e de recur
sos energéticos renováveis. 

A partir dos recursos naturais existentes, nessa região, 
forani estimados os investimentos globais da ordem de 
36 bilhões e 400 milhões de. dólares, podendo gerar recei
tas, em torno de 14 bilhões e 600 milhões de dólares, por 
ano, com início em 1985 .. 

Os investimentos serão espacialmente aplicados, na 
<'trC-<l loculizada no norte do paralelo sn, entre os rios 
Amazonas, Xingue Parnaiba, abrangendo parte dosEs
tados do Pará, Goiás e Maranhão. 

Como se vê, o esquema locacional focalizado não fa
vorece o Estado do Piauí, ou seja, toda a Área Hidrográ
fica do rio Parnaíba, que poderia mudar seu perfil de 
pobreza e de produção em função do regime especial de 
incentivos Para os empreendimentos integrantes do Pro
grama Grande Carajás. 

Abstraindo-se dos aspectos, que envolvem o segmento 
minero-metalúrgico, a énfase dada ao setor agropecuário 
permitiri<l que se esboçasse, no Piauí, um novo alento de 
otimismo e vitalização de sua economia, tendo em vista 
o volume de investimentos a serem alocado?-, I bilhão e 
360 milhões de dólares, para reflorestamento, 5 bilhões e 
I 80 milhões, para agricultura, I bilhão e 730 milhões 
dólares, para <l pecuária (quadro 5), 

São recursos apreciáveis~ que teriam respostas em so
los do Phlllí, cm razão das condições ecológicas favorá
veis ao desenvolvimento da pecuária e das culturas prio
ritárias indicadas, para projeturem, de fato, a região, 
como um importante pólõ de produção agrícola: grãos 
(soja, sorgo, milho, arroz e feijão) e de fontes de energia 
renov.ível (cana-de-açúcar e mandioca). 
. O Programa mencionado atenderá aos interesses do 
pOVo piauicnse, em virtude de reunir os meios neces
sários, para fazer uma grande área, potencialmente agri
cultável, produzir recursos alimentares e energéticos, em 
sintt:se, vitalizar todos os setores produtivos da econo
mia piauiensc. 
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QUADRO 5 
Potencial de Investtmenros na Amazônla Oriental 

SEGMENTOS 

Minero-Metalúrgico ................. ·--·. ,;; 
Reflorestamento ............... ·~. -· •.....• 
Agricultura , , ....... ~-~"-''"'-"'-'., .•.• ~· ....•• _. 
Pecuária .. 

Total 

Fonte: Programa Grande Carajás 

- Estratégia de Convergência Política 
A açào política também deve se COnstituir numa bUSCa

permanente dos meios necessârios, para promovere-m o 
desenvolvimento de uma região, de um Estado e de um 
País. 

Em nosso caso, assimila~se o Programa Grande Cara~ 
jás como um desses meio.~ capazes de proporcionar um 
exJraordinário impulso à transformação sóció~ 

económica da Bacia Hidrográfica do rio Parnaíba e, con
seqüentemente, de toda a economia piauiense. 

Levantamento recente revela para o Estado do Piauí 
os seguintes aspectos: 
-a renda anual de um piauiense gira em torno de 34 

mil cruzeiros, ou seja, 37,3% da médiii- nordestiria--e 
f7,8% da nacional. Quanto à distribuição da renda, foi 
oficialmente evidenciado que I% da poPulação detém 
51% da renda total e os 40% da popul<!ção mais pobre 
absorve apenas 7% da renda, ou seja, uma rend<!, "per 
capita", de pouco mais de_4 mil675 cruzeiros, por ano; 

- u industrialização se acentUa numa orderri de 16,1% 
da formação da renda inteiriã. bruta. No Nordeste, este 
percentual atinge a 29,3%; 
-a produção bruta de alimentos, gir"ando em torno 

de ! milhão 525 mil toneladas, caracteriza~se como insu~ 
ficicnte, puni' atender a toda a população,-isto é, 2,1 mi~ 
Jhões -de habitantes~ 
-a população econoin1cam(mte ativa e representada 

por 36% da população total, contra 38% da nordestina e 
.41% do Brasil. 

Es~c~ dados projetam, sem dúvida alguma, uma reali
dade sócio-econômica semelhante às economias mais 
pobres do mundo, õ.l qual somente se transformar!!. e de
senvolverá, através das grandes decisões nacionais, ma
terializadas num Programa das dimensões financeiras e 
políticas como as do Carajás. 

O Programa mencionado estende os limites de su~ 
atuaçào, que serã beneficiada com regime especial de in
centivos à produção agrícola, mineral e reflorestamento, 
até a margem esquerda do fio Parnaíba, abrangendo do 
paralelo de 8° ao Oceano Atlântico. As tt!rri:iS p1aufenses 
locu.Jiiadas à margem direita ·aeste rio, que São, inclusive, 
mais férteis e contam com infra~i!struwrajã pronta,~nãO 
foram atingidas. 

Ê nessa Área Hidrográfica -qUe está a redenção econô~ 
mica do Piauí, podendo se constituir numa região-produ
tora de afimentos para sua auto~s_ustentação, ixpodando
os excedentes para o Nordeste e exterior, melhorando 
sensivelmente os efeitos negativos de sua balança comer~ 
dai. 

Os recursos financeiros, que estarão disponíveis e que 
se ampliam, através de créditos rurais, contemplando ju~ 
ras subsidiados, entre !O e 14% ao ano, permitiriam or
ganizar e estruturar as atiYióades agropecuárias, segun· 
do as exigências da economia de mercado. 

Todas as aplic-ações de investimentos seriam viabiliza
das, tendo em vista a ferrovia de Teresina a São" Luís e 
M ucuripe, no Ceará, as estradas de rodagem asfaltadas e 
energia elétrica dispon(vel, atingindo todos os mUnicí
pios da área potencialmente produtora de alimentos e de 
recursos energéticos renováveis. 

Investimento 
Direto 

(A) 

28.130 
- !.360 
5.),8u_. 

--1.730 

36.400 

Receita 
Anual 

(B) 

9.180 
620 

4_090 
700 

14.590 

US$10' 

Rela{ão 
(A/B) 

3,1 
2,2 
1,3 
2,5 

2,5 

Considerando~se esses asPectos, -defende~se, como es
traté.Bia síntese, um princípio de convergência política 
apoiadõ nas seguintes ações: -

-promover a integração da Ãrea Hidrográfic'! 
do rio Parnaíba, _correspondente ao Estado do 
Piauí, ao regime especial de concessão de incentivos 
tributários e financeiros para os empreendimentos 
compreendidos no Programa Grande Carajás; 

......;._promover a integração das populações locais, 
visando a sua plena participação no processo de de-
senvolvimçnto sócio-econôm_ico do Piauí; 

__;-aumentar a oferta de alimentos e os índices de 
produtividade; 

-aumentar o nível de emprego, o nível de renda 
c a qualidade de vida da popula~o piauiense; 

- fortalecer os núcleos de população, as áreas 
urbanas e as suas funções intermediárias e inter
regionais; 

- integrar os centros urbanos com as áreas de 
produção, através da impla!ltação e m_elhoria da 
rede de estradas ry_rais ou vicinais; 

-estimular a criação de complexos de pequenas 
empresas nas atividades econômicas, dando ênfase à 
agroindústria de alimentos, recursos energéticos re
nováveis e minerais; 

-compatibilizar de forma sistémica todas as 
ações setoriais em função dos objetivos do Progra
ma Grande Carajás: 

-criar condições, a longo prazo, de navegabili~ 
dade do rio Parnaiba. 

A -cOnCentração das ãções nos setores agrícola e agroe
nergético apoiados na irrigação proporcionará ao Esta~ 
do do Piauí uma grande oferta de produtos alimentares e 
de energia renovável, tendo em vista as potencialldades 
de solos agricultáveis e de recursos hídricos. 

A ênfase dada a agro indústria se reveste de grande im
portãncia, em virtude de ser um dos setores básicos e in
dutores de desenvolvimento, pois permififá a retensão 
das matérias-primas no próprio espaço geográfico para 
efeito de gerar maior valor agregado. 

A -mObifiiaCão--da- participação social será o funda~ 
rnento de todas as ações, orientadas no sentido do ajus~ 
tame_n(o _dos setores.sociais aO desenvolvimento das ati~ 
v idades econõmicas, principalmente no exato momento 
em que o fenônemo da seca atinge todas as inciativas do 
povo piauiense. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÃBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte dis
curso, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, a critica pelo prazer da crítica nunca foi nem se
rá boa companheira. l:. fundamental que os críticos da 
sociedade, e em particular daquele seu elemento fund~~ 
mental que lhe gere o destino, que é o Governo, é funda
mental que esses criticas, ao formular seus reparos a de
terminadas medidas do Governo, o façam, primeíro, in-
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vestidos do inalienável senso de responsabílidade e, se
gundo, no sentido de que, ao formular essas criticas, te
nham a convicção de que estão contribuindo para a so
~!~ç_~o d?~ ~rav~ _pr9blemas do noss_o País. 

Declara o Sr. Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro 
- Déli9 Jardim de Mattos, erJl sua Ordem do Dia alusiva à 

data de ontem, à data da vitória, que nossa soberania 
nunca esteve à venda. 

Solicito ao Sr. Presidente que a Ordem do Dia do Mi· 
nistro da Aeronaútica conste do Diário do CongreSso Na
cional como documento a que me referi neste discurso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lamentavelmente, em 
que pese a candura, o patriotismo que extrapola da Or
dem do Dia minsterial, lamentavelmente- repito--. e 
eu acrescentarei, desgraçadamente, a soberania nacional 
brasileira há muito que foi vendida. 

Este País não tem mais soberania, desde o mon:tento 
em que uma funcionária subalterna do Fundo Mane-

- táriÕ Jnternaéional compareceu a este País, em dia da se
mana pass.ada e fez parte das principais manchetes na
cionais. Que veio a Senhora Ana Maria Jul fazer em nos
so País? Veio averiguar se o Brasil estava cumprindo à 
risca tudo aquilo que lhe foi imposto pelas comunidades 
financeiras internacionais. Ora, Sr. Presidente, quando 
um país se submete a uma atitude, a um gesto de humi
lhação como este, de abrir as suas portas para que fiscai
zinho:. de outras nações, ou de conglomerados financei
ros internacionais, venham aqui investigar se as autori
dades brasileiras estão cumprindo a fé jurada e a palavra 
empenhada, isso significa que a soberania nacional foi 
vendida em hasta pública, no pregão internacional da 
comunidade financeira. 

O Sr._lo.$é Lins- Permita-me V. Ex• um aparte? 

O SR. FÃBlO LUCENA- ~a hora de cobrar a_s 
mentiras, disse ontem o grande jornal paulista O Estado 
de S. Paulo. No dia 27 de fevereiro, o Ministro da Fazen
da afirrriou o seguinte: "Quem se lembra de conferir em 
abril seji inflação caiu para 4,5% ao mês, conforme pro
metia em fevereiro, quando se divulgou a taxa de 9% de 
janelrci?-Se a previsão não se confirmar, diz O Estado de 
S. Paulo, naquela data, em fevereiro, o Ministro não terá 
apenas mentido, mas o Governo perderá alguns pontos 
em sua credibilidade". 

O que se viu, Sr. Presidente, foi que a inflação de abril 
atingiu o dígito de 9,2%, mais que o dobro da previsão 
da declaração mentirosa, conforme O Estado de S. Pau
lo, do Sr. Min-istr-o da Fazenda. É de se recordar o que 
aqui declarou o Líder do PMDB, Senador Humberto 
Lucena, em seu primeiro discurso, este ano: .. Neste País 
se mente tão descaradamente, que até parece que se men
te sinceramente," 

Dou o aparte ao nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins - 1:: impressionante, nobre Senador 
Fábio Lucena, a facilidade com que crítii::ã.s il.ligeiradas, 
sem maiOr Compromisso com o conhecimento, emergem 
de pessoas que devem assumir no alto grau de responsa~ 
bilidade não só pelo mandato que "receberam, mas por
que, são líderes de comunidade mais ou menos represen
tativas. Quanto às acusações que V, Ex• fiZ, que o Brasil 
é_membro do Fundo Monetário Internacional, não é 
membro sozinho, é membro com 70 países. Esses países 
assinaram um pacto, um convênio, que, ainda há poucos 
dias, foi citado por mim como tendo sido, no caso do 
Brasil, aprovou por este_ Senado, 

O SR. F'ÃBIO LUCENA- Quais os acordos que fo~ 
ram aprovados pelo Senado, Excelência? 

O Sr. José Lins - Todos os acordos de constituição 
do Fundo entre o Brasil e o FMI. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Inclusive esses que leva~ 
ram os Ministros da área econômica, de pires na mão, a 
Washington? Eles foram aprovados por este Senado? 



Maio de 1983 

O Sr. José Uns- Claro, indiretamente esses também. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Em que dia? 

O Sr. José Lin.f- V. Ex' pode escutar-me? Se V. Ex• 
me concedeu o aparte, poderia permitir-me a explicação. 

O SR. FÂBIO LUCENA- Porque a minha preocu
pação é com o relógio. 

O Sr: Jo:;é Lins - A minha preocupação, porém é 
com a verdade. O relógio para mim é importante, mas 
apenas na medida em que auxilía a-esclarecer a verdade. 
O fato, nobre Senador, é que o Fundo tem um regimen
to, o qual o País aderiu, por liVre voritide comO- tOdoS os 
outros partíCí[ieS. acordo que autoriza o Gáveino braSi
leiro a negociar com o Fundo, nos termos do reg!Jlamen
to daquela instituição. Daí decorre que ~ntendimentos 
posteriores, que estão no bojo do _entendífneOi.o maior, 
são feitos entre o Governo brasileiro e o Fundo Mo_ne
tário. Daria um exemplo a V. Ex•~ aliás, muito simples ... 

O SR. FÁBIO LUCENA -Antes de V. Ex• dar o 
exemplo, faço-lhe uma indagação 

O Sr. Josi Uns- Aceito a indagação. 

O SR. FÁBIO LUCENA -O Ministro da Fazenda 
afirmou em fevereiro que a taxa de inflação seria_ de 4,5% _ 
e a Fundação Getúlio Vargas revelou anteontem que 
essa taxa foi de 9,2%. QuerO saber dC V. Ex• se o Minis
tro mentiu ou se disse a verdade. 

O Sr. Jos.é Lins- É claro que não mentiu, Em primei
ro lugar, desconheço a declaração do Ministro .. , 

SR. FÁBIO LUCENA -Estou lerido a d-eclaração 
do Ministro. 

O Sr. José Uns- V. Ex• está lendo um papel. 

O SR. FÁBfO LUCENÀ- Papel não, Ex• eu estou 
lend_o um jornal da maior responsabilidade, que é O Es
tado de S. Paulo. 

O Sr. José Lin.~- O jornal tem responsabilidade, mas 
trata-se apenas de uma notíci~. O jornal,_ .cer~amente, 
não garante. 

O SR. FÃBIO LUCENA-~ uma noticia que trans-
creve informãÇão 'do Sr. Ministro. -

O Sr. José Uns- Eu não acredito que o Ministro te
nha dito iSso mesmo porque todo mundo sabia que a in
Oação seria suspender a 4%. Não acredito que: o Mini~tro 
não soubesse. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu acredito porque o jor~ 
na! que a publica ... 

O Sr. José.Lins- O que me ãd.rriira, nobre Senador, é 
a facilidade com que V, Ex• fala em mentira. Se V. Ex• 
dissesse que o Ministro previu errado, que é incompe~en-
te, eu ainda toleraria! - -

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas quem fala em menti
ra é o jornal. 

O Sr. José Lins - V. Ex• está me perguntando. 

O SR. FÁBIO LUCENA-Quem fala em m~ntiraéo 
jornal. 

O Sr. José Lins- V. Ex• está me perguntando se acho 
que ele mentiu ou não. V. Exf está repetindo a pergunta 
do jornal. 

O SR. FÁBIO LUCENA - V. Ex• vai m-e deixar 
prosseguir ou quer que eu lhe; peça um aparte? 

O Sr. José Uns- Pediria a V. Ex• que me deixasse 
concluir o aparte que me concedeu. O que quero dizer é 
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que há um acordo. O Brasil tem que honrar seus acordos 
externos. O BID- Banco Interamericano de Desenvol~ 

vimento- o BIRD- Banco Inte~nacional de Recons~ 
trução e Desenvolvimento têm os seus regulamentos, 
têm programas com mais de 40 países. Todos os anos, es
ses bancos mandam os seus técnicos ao Brasil, para ne~ 
gociar os seus empréstimos, para acompanhar o resulta-

--- do dos convénios e dos contratos feitos e V. Ex• nunca 
ouviu ningUém reclamar contra isto. Por que, então, com 
o Fundo Monetá;io, V. Ex• faz um es.carce dessa nature-
za? POr que chama o Governo de mentiroSo? Mentiroso 
seria o -Governo se descumprisse os seus compromissos 
-intern<~cionais e alien<~sse a nossa soberania contra os 
acordos -~~terllis. ~ra o que_eu tinha a_ dizer. 

--O SR. FÁBIO LUCENA- Faltárcom a verdade, no 
vernáculo que nós apredemos ... 

O Sr. José Lins- Faltar com a verdade seria, inclusi
ve; falhar aos acorúos bilaterias. 

OSR. FÁBIO LUCENA- Faltar com a verdade, se
ria o vernáculo que herdamos dos latinos, faltar com a 
verdade significa mentir, Ex• 

Observe a capacidade de fraude dos Ministros da área 
!!conômica. Ê conhecido o poder de fraudar dados ele
mentares com que se tornou famoso o Ministro da Fa
zenda. Agora estão frauc:!_ando os dados da balança co_
mercial, para tentar impingir à sociedade e até a este Par
lamento que o Brasil está atingindo os números de ex
portação estipulado pelo Fundo Monetário Internacio
nal. Eis o que publica a revista Análise effi sua última 
edição. Publicaç-d.o d.a maior respeitabilidade e responsa
bilidade; 

"Um conhecido economista da Fundação Ge
túlio Vargas, com bom trânsito junto às autoridades 
económicas., assegura que, dos 514 milhões de dóla
res anunciados como saldo positivo da balança co
mercial de março, apenas 225 milhões entraram de 
verd<!de no País. O resto se refere a vendas efetiva
mente realizadas, mas com pagamento marcado 
pãra a segunda metade do ano." 

Ora, SrS. Senadores, em março, os ministros do setor 
económico contabilizaram como tendo ingresso no País 
dóhtres que, em realidade, só vão in&ressar na segunda 
metade do ano. Isto, segundo a Gramática da Língua 

~ POrtu"guesa é fraude, é engodo, é farsa, que é o grande 
tripé em que se .finca loda a política económica do gover
no federal, já não suportada por ninguém, nem mesmo 
pela ilustrada ~ancada do Partido Democrático Social, 
que, todos os dias e, agora mesmo, através da palavra 
ãUtorizada e abalizada do eminente Senador pelo Plauí, 
Sr. Helvídio Nunes, que todos os dias reclama da mi
sérias, da angústia, d<~ dor e do sofrimento que atormen-

. tam. que c<iS:tigam, ·que massacram a paupérrima popu
la-Ção nordestina. 

O Sr. Vlrg!/io Tá1•ora - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FÃBIO LUCENA- E eis, Sr. Presidente, este 
profeta, Professor Décio Garcia Munhoz, da Universi
dade de Brasília. Eis o que este profeta anunciou no dia 
13 de fevereiro de 1983: 

-----"Se o Brasil continuar adotando o esquema eco-. 
nômico proposto pelo Fundo Monetário Interna
cional, a taxa de inflação, ao término deste ano, fi
cará em torno de 200%". 

A adverténcia é do Professor Décío Munhoz, da Uni
versidude de Brasília. Se já estamos em 118%, acumula
dos ao longo dos últimos 24 meses, e se ainda estamos no 
primeiro decéncio do mês de maio, tudo leva a crer, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que a profecia do Professor 
M unho:t ainda é branda, sumamente branda. Porque, 
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em realidade, a taxa inflacionária, pelos níveis com que 
vem se com portanto, vai ultrapassar os 200% no mês de 
dezembro. Por isso que Augusto dos Anjos dizia que hâ 
mais moral l?m torno de um escarro, do que em torno de 
determin-adas filosofias. Parodiando o grande Augusto, 
cu digo que há mais moral em torno de um escarro do 
que cm toda a moral da filosofia e_conômica do Governo 
Fedc-rul. 

Tem o aparte, com muita honra para mim, o nobre Se
nador Virgílio 1'ávora. 

O Sr. Virgflio Távora- Eminente Senador Fábio Lu
cena, V, Ex~. há pouco, pôs, em dúvida justamente ba
seado em opinião ·que podia ser muito abalizada de eco
nomista, cujo nome não citou, a veracidade da ordem de 
grandeza- já não vou dizer nem dos números exatos
do superávit da nossa balança no mês de março. Não foi 
uma, nem duas, m<~s foram vozes que disseram que era 
apenas uma manipulação de transferência- de um lado 
de pagamentos e de outro lado de uma antecipação de 
receita- para termos, em março, essa diferença de 514 
milhõe.'i de dolárcs. Veja V. Exf que não se pode bater 
com números, está certo. Vamos admitir, mesmo por ab
surdo, que esf<l afirmativa fosse passível até de discussão. 
Mas o que diz V. Ex• do mês de abril, em que não mais 
514 milhões de dólares foi saldo da balança comercial, e 
sim de 606 milhões de dólares, ou mais especificamente, 
para que os números fiquem registrados- peço vênia a 
V r Ex• -_nos Anais desta Casa, através do seu discurso. 
Podt:mos dizer que em abril de 83 tivemos de exportação 
1.831 bilhão de dólares, contra uma importação de 1.225 
milhões de dólares, que comparados corri os números de 
1982, nos fazem ver o progresso existente nessa demanda 
de superávit que, incansavelmente, o Governo tem perse
guido este ano. No ano passado, à época, a exportação 
foi de 1.569 milhões de dólares e a importação pratica
mente da mesma ordem de grandeza, 1.548 milhões de 
dólares. Numa diferença apenas de 21 milhões de dóla
res. E. permitimO-nos lembrar a V. Ex• que a nossa ex
portação, bas_eada aproximadamente 50% em produtos 
primários de origem agrícola, é sazonal. No segundo se
mestre deste ano é que realmente, nobre colega, "teremos 
um saldo mais pronunciado. Não somos futurólogos, 
não gostamos de afirma.r números que se sucederão. 

O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• se diz um cartesia-

O Sr. Virgl1io Távora- Mas esses dados aqui, emi
nente colega, são irrefutáveis. E se somarmos de janeiro 
até abril, V. Ex~ terá este ano o quê de exportação? O 
que, hit dez anos, exportávamos no ano inteiro referido 
em dólar, lsto é, 6 bilhões, 484 milhõeS contra uma im
porhiÇâo de 5 bilhões, zero 34. Tudo isso se referindo a 
dólare.<;. O que nos dá uma diferença de l bilhão, 450 nii~ 
lhões de dólares, em 1983, comparado a uma diferença, 
em igual_periodo do ano passado, de apenas 70 milhões 
de dólares. Veja V. Exf que não há engodo, não há em
pulhação d_e dados. São dados que desejo que conste ---, 
repito - do discurso de V. Ex• para serem conferidos, 
-discutidos e confrontados com outras fontes que V. Ex.•, 
porventura tenha. 

O SR. FÁBIO _LUCENA- Agradeço a interferência 
de V. Ex~. porque-ínclusive me ajuda a fazer uma compa
ração en~re o superávit mencionado por V. Ex• e o valor 
atual do serviço da divida externa. Até que enfim o Presi
dente do Banco Central revelou, aliás V. Ex• é mais bem 
informado do que to-da a Nação, porque só V. Ex.• possui 
e.c;ses números do Banco Central. 

O Sr. Virgílio Tá~·ora- Nunca negamos à Oposição, 
quando dos debates com o Senador Roberto Saturnino e 
agora Com o Senador Henrique Cardoso, que são teste
munhas de que nunca negamos, todos os dados que pos
suíamos lançávamos no tablado, dizíamos para conferir 
e ver se os dados eram verdadeiros ou não para, sobre 
eles. discutirmos. A Hás, esta é a nossa maneira de proce
der aqui. 
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OSR. FÁBIO LUCENA- Não sendo um cartesiano 
como V. Ex', ouso me servir dos seus elementos - V. 
Ex~ fala num superávit de 600 milhões de dólares em 
abril - para lhe dizer que esse superávit corresponde a 
5% do serviço da dívida externa do País só no mês de 
abril, uma vez que o serviço-dessa dívida, segundo o Sr. 
Carlos Langoni, é de 12 bilhões e 600 milhões de cruzei
ros. 

O Sr. Virgl'lio Támra - Por ano, não? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Então, só as exportações 
de abril dão para cobrir, unicamente, 5% dos serviços da 
dívida, sem contar com o principal, com -ãquilo que o 
País deve. 

O Sr. José Lfns- Veja como V. Ex• se engana; há ai 
um equívoco. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Não há equívoco. 

O Sr. José Uns- V. Ex• cita números inadmissíveiS 
sem a segurança devida. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Porque são as decla
rações do Presidente do Banco Central, que ... 

O Sr. José Uns- Não é o déficit do mês, nobre Sena
dor. 

O SR. FÁBIO LUCENA- ... _é a autoridade maiS-ca
pacitada para dar essa inforffiaçãci sobre a dívida. 

O Sr. José Lins- O jornal diz mas certamente-há um 
engano. V. Ex' deve saber disso. 

O SR. FÁBIO LUCENA - Mas não pode ter havido 
um engano. Aqui está a autoridade declarando nos prin· 
cipais jornais do País, e além do mais eu não tenho aces
so, nobre Senador, às fontes de informação que V. Ex• 
tem. 

O Sr. José Uns- Se V. Ex' não teTn acesSo aoS dados 
não deveria citá-los. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ex•, falo porque esse é o 
meu dever. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. FaZendo soar a 
campanha.) - Nobre Senador Fábio Lucena, o tempo 
de V, Ex• está esgotado. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJI) 

tica social, daí em diante, passam a ser daquele órgão. 
Estão aí as provas na Carta de Intenção do Governo bra
silefro ao Fundo Monetário, onde o Brasil se comprome
te ... 

O .SR. FÁBIO LUCENA- Carta de Intenção que 
não passou pelo Congresso Nacional. 

O Sr. Humberto Lucena - Perfeit!J.mente; tiVemos 
apenas conhecimento pela Imprensa. Mais Carta de In
tenção em que o Brasil se compromete a atender a deter
minadas exigências, como por exemplo, atingir um supe
rávit na balança comercial-de 6 milhões de dólares, em 
1983, e chegar a uma inflação de 70%- depois se conse
guiu que o limite fosse fixado em 90% - este ano. Para 
isso o que impôs o FMI? A retirada de subsídios do tri
go, do crédito agrícola, etc., alteração da política salarial 
que, anteriormente ao Decreto n" 2.012, seria inflacio
nária, altamente inflacionária; além da revisão da legis
lação sobre remessa de lucros para o exterior, pãra- ibsta· 
belecer uma maior liberalização e, por conseguinte, 
atrair m-ais vultosos investimentos estrangeiros para a 
nossa econ-omia. Tudo isso foram exigências do Fundo 
Monetário Internacional. Tanto assim, nobre Senador, 
que já começam as inspeções trimestrais. Esteve, não sei 
se ainda está aí, uma alta funcionária do Fundo Mone
tário Internacional. a qual veio fazer uma primeira ins
peçào na economia, para saber se nós estávamos cum
pri!]do as exigências do Fundp. E aí entra a questão da 
manipulação, a que se referiu o nobre Senador Virgílio 
Távora. Este Governo é o governo 'das manipulações; é o 
Governo da manipulação dos dados estatísticos do IB· 
GE. inclusive. quanto ao desemprego. Ainda hoje há uma 
notícia estarrecedora na imprensa dizendo que o desem
prego está descendo, mas ninguém acredita; as próprias 
autoridades governamentais não crêem no que diz o IB
GE, é o governo da manipulação do INPC. o que levou 
um Diretor a se demitir .. 

-O SR._ FÃBJO LUCENA- Manipulação do PIS no 
ano passado. 

O Sr. Humberto Lucena - ... e_ê o governo também da 
manipulação dos resultados da balança comercial. Para 
quê? Para que no final do trimestre a inspeção do FMI 
admita qu_e o Brasil está cumprindo a meta, pelo menos, 
quanto ao superávit da balança comercial, de 6 bilhões 
de dólares. Tanto é assim que estou procurando apurar a 

0 SR. FÁBIO LUCENA _ Sr. Presidente, :e_u peço veracidade de uma notícia a de que a CACEX- que é 
apenas permição para ouvir 0 nobre Líder da Bancada, 0 órgão encarregado de liberar as importações - está re-
Senador Humberto Lucena. E além de ser o meu dever, tendo um mês ou dois, ou até três, as guiaS de impor-
eu falo embasado em jornais sérios, como I 0 Estado de \ taç-do. Portanto, no final dQs meses aqui referidos, estas 
s. Paulo, Jornal do Brasil, 0 Globo, Folha de São Paulo, 

1 
guias não são CompUtaâas, porqUe es-tão sendo retidas 

Correio Braziliensa, e tantos outros, cuja idoneidade, pela CACEX. Isso me foi dito por um exportador, inclu-

'

acredito, v. Ex' nãO irá colocar em dúVíaa. sive acusando o Governo de estar prejudicando altamen-
te as empresas que dependem de importação no Brasil. 

Ouço com muito prazer o Nobre Líder Humberto Lu- _/,Por Ç>Utro !ado, a meta da innaçãojá se vê que está intel-

cena. ramente superada.-A princfpio era 70%, no adenda à 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• no seu pronuncia
mento fez restrições- como é natura]--=. áld-a do Brãsil
ao Fundo MonetáriO Internacional. o nobre Senador Jo
sé Uns lembrou a V, Ex~, recordando que havia ocupado 
a tribuna do Senado nesse sentido, que o Congresso bra
sileiro havia fatific:ido os acordos rclacion·ados com a iri
tegraçào do Brasil nessa entidade internacional como co
tista. Evidentemente nobre Senador, isso ocorre~ no pas
sado. Mas também é incontestável que o Governo atual, 
ao longo dos tempos, desde que esses --acordos foram 
aprovados, pelo fracasso de sua política econômica, é o 
primeiro a bater às portas do Fundo Monetário Interna
cional. E por conseguinte, sujeitou-se a queaquela enti
dade balize a sua__economia. Não há dúvida alguma- de 
que, desde o momento em que um país cotista recorre 
aos financiamentos do Fundo Monetário, o pafs de certo 
modo fica lirriitãd0-i10 s_eU poder de soberania, porque as 
diretrizes da política económico-financeira, e a ré da poH~ 

Carta de Intenção conseguiu-se que ficasse em 90%, e 
todo mundo já sabe que chegará talvez a 150%. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Já está em 118. 

O Sr_. Hum.bert~ Lucena - Quanl._o aO déficit público, 
também os limites negociados com o Fundo Monetário 
estão inteiramente superadoS e tudo indica que nós nãO 
teremos condições de atender às exigências do Fundo, 
sob pena de o País chegar a uma convulsão social, o que 
aliás leva o Sr. Carlos Langoni, Presidente do Banco -
Gn'tral, nO próximo dia 16 a Washington, para renego
ciar, segundo a imprensa- e-a imprensa é realmente a 
nossa grande fonte inspiradora, como diz V. Ex•- com 
o FMI as metas de 1983. Assim o Governo brasileiro, 
apesar de tod::~ a recessão que aí está na nossa economia, 
apesar do sacrifício imenso impo!<>to as classes_assãl<i.ria
das, nem com isso consegue satisfazer as exigências do 
Fundo Monetário Internacional, que são terríveis e que 
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não p-Odem de maneira alguma continuar. Acho que é 
cheg<Jda u hora, com essa viagem do Sr. Langoni, aos Es
t::~dos unidos de se reexaminar por inteiro todo o acordo 
feito pelo Brasil com o Fundo Monetário Internacional, 
para que o seu custo social não seja tão caro e para que 
não haja por conseguinte, maior sacrifício para a Nação 
brasileira. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador, agradeço 
imensamente o seu aparte e o incluo no mt::u pronuncia
mento. De fato ele elucida questões- fundamentais e da 
maior importância. Não é mãis possível que este Poder 
- o Senado Federal e a Câmara dos Deputados - fi
quem apáticos a essa situação vergonhosa imposta ao 
Brasil pelo Fundo Monetário Internacional. 

Sr. Presidente, vou concluir encaminhando a V. Ex• 
uma sugestão. 

~ugestão à Mesa do Senado: 

Alrerã o parágrafo 4" do art. 392 do Regulamento 
Administriltivo do Senado Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. I" O parãgrafo 4<? do artigo 392 do Regula

mento Administrativo do Senado Federal, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

ArL 392._ ......................• ~ .. 

§ ]9 ························~·········· 
§~ ..........................•.••..••.• 
§ 3<:> É vedada a conversão da licença em vanta

gem pecuniária, exceto nos seguintes casos: 
J ...,... Ao funcionário será permitida a transfor

mação da licença em pecúnia, para fins de abati
mento em saldo devedor ou prestação de imóvel de 
que seja titular, de acordo com o artigo primeiro da 
Lei n" 6.765, de 18 de dezembro de 1979. 

II - O funcionário que se aposentar, de acordo 
com o artigo 427 do Regulamento Administrativo 
do Senado Federal e que não houver gozado ou 
transformado em tempo de serviço a licença especial 
a que tenha feito jus, terá direito a transformá-la em 
pecúnia. 
- -IH....::. Os herdeiros ou sucessores do funcionârio 

falecido antes de gozar licença especial a que fazia 
jus terão direito a recebê-la em pecúnia, aplicando
se esta norma às frações_ correspondentes a período 
aquisitivo inconcluso na ocasião do óbito. 

Art. 2<? Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3'>' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a intenção era 
apresentar um projeto de lei abrangente a todos os 
Funcionários Públicos Civis da União. Infelizmen
-te, a Lei Maior-impede a abrangência, enquanto que 
no caso dos __ funcionários do Senado Federal, nos 
resguardamos no Artigo 42 inciso IX da Consti
tuição Federal. E, com isso, ao mesmo tempO em 
que se procura sanar uma injustiça, embora que de 
p~rte dos funcionários, piocuramos também sensí
_bilizar o Sr. Presidente da República para que faça 
como nós e altere o Decreto n9 38.204 de 3 de no
vembro de 1955. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é sabido, á 
funcionãrio público não dispõe de nenhum mecanis
mo que O ijuâe a enfrentar o ânus da prestação da 
casa p-róprfa, em níveis já insuportáveis e com pro
messa para julho de ser, no mínimo, dobrada. Ao 
celetista cabt: o recurso de lançar mão do seu Fundo 
de Garantia; ao funcionário nada resta se não penar 
com uma prestação insuportável e o seu aviltado 
vencimento. 

Evidentemente que esta medida, por si s6, não irâ 
resolver o problema da inadimplência, quejã atinge 
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a mais de 50% dos mutuários do Sistema Financeiro 
de Habitação. O ideal, seria extirpar da nossa legis~ 
lação a figura eSdrú"Ula da Correção Monetãria, 
alimentadora principal da inflação que nos atinge. 

Por outro lad_o, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
inconcebível que o funcionário após trinta anos, se 
mulher; trinta e cinco, se homem ou setenta anos, se 
pela compulsória, aposentãii-dO:se sem ter goza4o a 
licença especial, venha a perdê-la, por ter sido dedi
cado, zeloso com a sua função. 

Mais grave ainda é o caso do funcionário que 
tendo ficado inválido, vá para casa, quando a tem, 
sem nenhuma ajuda. Por que então não lhe dar o 
que lhe ê de direito'? Por que não deixar que ele 
transforme em pecúnia a sua licença especial não 
gozada e que ele por necessidade ou por zelo deixou 
de gozar? 

Que dizer então da família do rõilCionârio mor
to? Aí, não se deve nem justificar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, resta argUir a in
constitucionalidade do projeto quanto ao aumento 
de despesa. 

Não se justinca. 
Todos sabemos que ao se afastar do cargo que 

o·cupa ·parã gozo da licença especial, o funcionário 
nada perde em termos de vencimentos e vantagens 
e, o outro, que o irá substituir, também perceberá 
todas as vantagens a que o cargo obriga. 

Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, se aprovado o pre
sente projeto, será feita uma justiça ao funcionário 
público e também estaremos dando-lhe meios para 
minorar o seu sofrimento na hora em que vai pagar 
a sua prestação da casa própria e, ao mesmo tempo, 
convidando o Sr. Presidente da República a esten
der a justiça a todos os. funcionários públicos civis 
da União. 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, dada a exigUidade do 
tempo e a impossibilidade de continuar na tribuna,- ira o 
que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
FÂBIO LUCENA EM SEU DlSCURSO: 

"NOSSA SOBERANIA NUNCA 
ESTEVE Ã VENDA 

A ordem do dia do Ministro da Aeronáutica tem se
guinte teor: 

"A soberania não está à venda. Porque acima de todos 
os compromissos paira a dlvidã moral com o futuro da 
Pátria. 

Não existe pragmatismo, por mais irresponsável, que 
justifique negociar a honra ou leiloar a independência. 

Em tudo se pode ceder, menos nos principias, páis eie-5. 
representam a verdadeira riqueza de uma nação, supor
tes da grandeza maior que é o espírito de-unidade nacio
nal. 

A atitude dúbia, a postura vaga e indecisa, o querer in
certo e hesitante são, em questões de soberania, cami
nhos sem fim. 

A credibilidade de um pafs não é medida, apenas pela 
capacidade de pagar as suas contas em dia, mas, antes,_ 
pelo respeito que consegue infundir peiã aplicação coe. 
rente de seus princípios. 

Companheiros, a soberania nUrlca esteve à venda. 
A partiCipação brasileira no esforço de guerra aliado 

testeml,lnha a nossa fé no valOr da liberdade e o nosso 
respeito pela autodeterminação de to~os os povos. 

Seja este 8 de maio, em que comemoramos o .. -Dia da 
Vitória, a oportunidade para refletirmos, diante dos dias 
que estamos vivendo, sobre a importância d"a firmeza de 

atitudes perante a adversidade e sobre o valor da verdade 
no relacionamento entre as nações". 

LEI No 6.76S, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1979 

Altera dispositivos da Lei n9 5.l07, de 13 de se
tembro de 1966, permitindo que o empregado op
tante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
....:.... FGTS, utilize sua conta vinculada para paga
mento de prestações da casa própria. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. I 9 A alínea b, inciso II, do art. 89 e o caput do 
art. I O da Lei nl' 5.107, de 13 de setembro de 1966, _pa~
sam a Vigorar com a seguiO.te redação: 

"Art. 81' 
I-
II- ................................. - .. . 
h) aquisição de morãdia própria e pagamento 

das respectivas prestações, nols termos do art. 1 O 
desta Lei. 

Art. 10. A utilização da conta Vinculada, para o fim 
de aquisição de moradia própria e pagamento das re_s
pectivas prestações, é assegurada ao empregado que 
completar, depois da vigência 5iesta Lei, cinco anos de 
trãbilho sob o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, de acordo com as disposições da Lei n94.380, 
de 21 de agosto de i964, e de conformidade com as ins
trtições expedidaS pelo Banco Nacional da Habitação -
BNH." 

Art._29 No prazo de sessenta dias, o Poder Executi
vo regulamentará a presente Lei. 

Ar_L 3~' Esta_ Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 41' · Revoga_m-se as disposições em contrári?. 
Brasília, 18 de dezembro de 1979; 1589 da Independên

cia e 911' da República.- JOÃO FIGUEIREDO- Mu
ril/o Macedo- Mário David Andreazza. 

Fundo de Garanda do 

Tempo de Serviço 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE !966(') 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e 
dá outras providências. 

---o Presidente da República, 
Faço saber qt:te sanciono a seguinteLei, aprovada pêlo 

Coniresso Nacional, nos termos do artigo 59, do Ato 
Institucional n"' 2, de 27 de outubro de l965: 

Art. 11' Para a garantia do tempo de serviço, ficam 
mantidos os Capítulos V e VII do Título IV da Consoli
dação das Leis do Trab1:1.lho, assegurado, porém, aos em
pregados, o direito de optarem pelo regime instituídO na 
presente Lei. 

§ I~> O prazo para a opção é de 365 (trezentos e ses
-senta e cinco) dias, contados da vigência desta Lei para 
os-a tu ais empregados, e da data da admissão ao emprego 
quanto aos a_Qmjtidos a partir daquela vigência. 

§ 21' _A preferência do empregado pelo regime desta 
Lei deve ser manifestada em declaração escrita, e, em se
guida, anotada em sua Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social, bem como no respectivo livro ou ficha de re
gistro. 

§ 39 _ Os que não optarem pelo regime da presente 
Lei, nos prazos previstos no§ 19, poderão fil.zê.-lo, a qual
quer tempo, em declar~ção homologada pela Justiça do 

-~Jr.abalho, observanda~se o disposto no art. 16. 

(1)- DiHrio Oficial, 14-9·1966. 

__:. V.dccreto·lei n~ 691, de 18dcjulho de 1969 (art. !Y), que exclui do âm
bítO dO FGT~fO$ têcnicos estrangeiros domiciliados ou residentes no 
Cllteticir; para execução, no Brasil, de serviços especializados (D.O. 

21-7-i969),retíficado cm 23·7-1969. 
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§ 49 O empregado que optar pelo regime desta Lei, 
dentro do prazo estabelecido no§ l~'e que não tenha mo~ 
vimentado a sua conta vinculada poderá retratar~se des
de que o faça no prazo de 365 dias a contar da opção, 
mediante declaração homologada pela Justiça do Traba
lho, não se computando para efeito de contagem do tem
po de serviço o período compreendido entre a opção e a 
retratação. 

§ 5~' Não poderá retratar-se da opção exercida o em
pregado que transacionar com o empregador o direito à 
indenização correspondente ao tempo de serviço ante

, rio r à opção. 

§ 69 Na hij)ót.ese da retratação, o valor da conta vin
culada do empregado relativo ao período da opção será 
tr~nsferido para a conta vinculada da empresa e indivi

- dualizada nos termos do art. 29 

- Redação dos §§ 4Y 59 e 6Y dada pelo decreto-lei n~ 20, de 14 de se-
tembro de 1966 (D.O. 15·9-1966). 

-.1-~t. 29 Para os fins previstos nesta Lei todas as em
presas sujeitas à Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) ficam obrigadas a depositar, até o d_ia 3Q (trinta_) 
de. ~ada mê:s, em conta bancâria vinculada, importância 
correspondente a 8% (oito por cento) da remuneração 
paga no mês anterior, a cada empregado, optante ou 
não, excluídas as parcelas não mencionadas nos arts. 457 
e 458 da CLL 

-V. súmula TST n9 63. 

Parágrafo único. As contas bancárias vinculadas a que 
se refere este artigo serão abertas em estabelecimento 
bancário escolhido pelo empregador, dentre os para tanM 
to autorizados pelo Banco Central do Brasil, em nome 
do empregado que houver optado pelo regime desta Lei, 
ou em nome da empresa, mas em conta individualizada, 
com relação ao empregado não optante. 

-'-O Banço Central da República do Brasil, a que este artigo se referia, 
foi criado pela Lei n9 4.595, de 31 de de2:embro de 1964 (D.O. 31-12-
1964, retificada em 3·2-1965), passou a denominar-se Banco Central 
do Brasil pelo Decreto-lei nY 278, de 28 de fevereiro de 1967 (D.O. 28· 

2-1967). 

Art. 39 Os depósitos efetuados de acordo com o arti~ 
go 29 são sujeitos à Correçào monetária na forma e pelos 
critérios a dotados pelo Sistema Financeiro de Habitação 
e capitalizarão juros segundo o disposto no artigo 4~>. 

§ 19 A correção monetária e a capitalização dos ju
ros correrão à conta do Fundo a que se refere o artigo 
11. 

§ 29 O montante das contas vinculadas decorrentes 
desta lei é garantido pelo Governo Federal, podendo o 
Banco Central do Brasil instituir seguro especial para 
esse fim. 

§ 49 A capitalização dos juros dos depósitos mencio
nados no art. 2"' far-se--á à taxa de 3% (três por cento) ao 

- Redação dada pela Lei nY 5.705, de 21 de setembro de 1971 (D-O. 22-
9-1971}. 

Art. 59 Ver:ificandoMse mudança de empresa, a conta 
vinculada será transferida para estabelecimento bancário 
de escolha do novo empregador, obedecido o disposto 
no parágrafo úníco do art. 21'. 

- Redu.ção dada pelo Decreto-tei n? 20, de 14 setembro de 1966. 

Art. 6<? Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obriga
da a pagar diretamente ao empregado optante os valores 
relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao 
imediatam_ente anterior, que ainda não houver sido reco
lhido ao Banco Depositárío, além da importância igual a 
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10% (dez por cento) desses valores e do montante dos de
pósitos, da corn:ç~o monetf\ri<i. e-dosjtJ.ros capitalizados 

na sua contu vinculada, correspondentes ao período de 
trabalho na empresa. 

§ J'? Quando ocorrer despedida por culpa reclpróca 
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o 
percen!U<ll de que trata este artigo serã de 5_% (cinco por 
cento), obrigada a empresa aos demais pagamentos nele 
previstos. 

S 2Y As importâmcias de que trata este artigo deve
rão _constar do recibo de_ quitação de rescisão do contra
to de trabafho, observado o disposto nos parágrafos do 
artigo 477 da Cl T, e exirriíiãõ-a e·m.p-resaexcrusivamente 
quanto ~os valores. discriminados. 

- Redaçiio dc~tc artigo dada pelo Deaeto-Iei n~ IA_32, de 5 Çcdc.l:e:mbro 

de 1975 {0.0. 5-!2-75). 

Art. 7Q Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por justa causa, nos termos do _artigo 482 da _CL T, o _em
pregado furá jus ao valor d_os depósitos feitOs em seu rio
me, mas perderá, a favor do Fundo aluq.ido no_art. II 
desta Lt!i, a parcela de sua conta vinculada correspon
dente à correção monetária e aos juros capittilizados du
rante o tempo de serviço prestado à empresa de que for 
despedido .. 

Art. 8~' O empregado poderá utilizar a conta vincu
lada, nas seguintes condições, conforme se dispu·ser em 
regulamento: 

I - Rescindido _Q_contrato de trabalho, seja sem jUSta 
causa, provada esta pelo pagamento dos valores a que se 
refere o artigo 6~" o.u por declaração da empresa, ou ainda 
por decisão da Jus_tí_ça do Trabalho, seja por justa causa 
nos termos do artigo 483 da CLT, seja por cessação da 
ativldade da empresa ou pelo término do contrato de tra
balho por prazo estipulado, ou ainda no caso de Eposen
tadoria concedidu pela previdência social, a conta pode
rá ser livr~emente movimentada. 

- Redaçiio deste ite.nJ dadu pdo Decreto-lei n9 1.432, deSde de~embro 
de 1975 {0.0, S-12-7~1 

II - No caso de rescisão, pelo empregaeto, sem justa 
causa, ou pela empresa com justa causa, a conta poderá 
ser utilizada, parcial ou totalmente c.om a assistência do 
Sindicato da categoria do empregado, ou na falta deste 
com a do representante do Ministério do Trabll-lho_e Pre. 
vidência Social (MTPS) nas seguintes situações, devida
mente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, in
dustrial ou agro~pccuária, em que ·se haja estabelecido 
individualmente ou em sociedade; 

h) aquisição e moradia própria e pagamento das res
pectivas prcst<J<;Ões, nos termos do art. 10 desta lei; 

c) necessidade grave e premente pessoa! ou familiar; 
dJ aquisição de equipamento destinado a aliY_idade 

de natureza au_tônoma; 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo 

feminino. 

-Redução dos incisos desle artigo dada pdo Decreto-lei n• 20. r:le 14·9· 
()6(0,0. t5-9-66) 

III- Durante a vigência do contrato de trabalho, a 
conta somente poded ser utilizada na ocorrência~ das_ hi
póteses previstas nas letras "b" e "c" dQ_itcm II deste ar
ligo. 

A rt. 9~ Falecendo o empregado, a conta vinculada 
em seu nome será transferida para seus dependentes, 
para esse fim habilitados perante a Previdência Soci~l, e 
entre eles_ rateada segundo o critério adcitado para COn
cessão_ d~ pensões por morte. -

Parágrafo ú_nico. No caso deste artigo, não havendo 
dependente..'> habilitados no prazo de :2 (dois) anos a con
tar do óbito, o valor da conta reverterá a favor do Fun-do 
a que alude o art. I I. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 1 O. A utilização da conta vinculada, para o fim 
de_ aquisição de moradia própria e pagamento das res
peCtivas prestuções, é assegurada ao empregado que 
completar, depois da vigência desta Lei, cinco anos de 
trabalho sob o regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, de acordo com a disposiçãO da Lei n\' 4.380, 
de 21 de agosto de 1964, e de conformidade com as ins
truções expedidas pelo Banco Nacional da Habilitação 
- BNH. 

- Rcdação d;t airneu "'b", inciso ti, do ar!. RY e art._IO dadu pela Lei nY 
6.765, de 18 de de..:embro de 1979 (D.O. 19-12:-79). 

§ 19 O BNH poderá, dentro daS possibilidades fi
nanceiras do Fundo, autorizar, para a finalidade de que 
tf-iita este artigo, ã- utilização da corita vinculada por em
pregado que tenha tempo menor de serviço que o ali 
mencionado desde que o valor da própria conta, ou este 
complementado com poupanças pessoais, atinja a pelo 
menos 30% (trinta por cento) do montante do financia
mento pretendido. 

~ 2"' O BNH poderá instituir, como adicionã.J, nos 
contratos de financiamento de que trata este artigo, um 
seguro especial para o efe"ílo de garantir a amortização 
do débito resultante da operação em caso de perda oure
dução do salário percebido pelo empregado, 

-v. Resolucão n" 34. de 24 de junho de 1975. que dispõe sób're a utili
lação desta coma (0.0. _1-11- 14-8-75). 

Art. I I. Fica criado o "Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço" (FGTS), constituído pelo. conjunto dis 
contas vinculadas a que se refere esta Lei, cujos reCursos 
serão aplicados com correcão monetária e juros, de 
modo a assegurar cobertura de suas obrig<!-çÕes, cabéndo 
sua gestão ao Banco Nacional da 1-Iabitação. 

- V. Súmu!a TST n9 95. 
-V. Súinula TFR n~ 17. 

Art. 12. A gestão do FGTS pelo BNH far-se-á se
gUndo planejamento elaborado e rlormas gei-ãis-eXpedi
das por um Conselho Curador, integrado pOr-um repre
sentante do Ministério do Trabalho e Previdência Social, 
um representante do Ministério Extraordinário para o 
Planejamento e Coordenação Econômica, um represenM 
lante das categorias profissionais e o Presidente do 
BNH,_ que o presidirá. 

S Jl' Os representantes dos Ministérios serão designa
dos pelos respectivos Ministros; os das categorias, eleitos 
pelo período de trés anos, cada um, pelas respectivas 
confederações em conjunto. 

-Redução desti:§ dada pela Lei nY6.1l75,dc 9 dejLi-lhode 1979 (0.0. 10-
7-79). -

§ 21' Os membros-representantes perceberão, por 
sc!)sà_o a que comparecerem, até o máximo de 4 (quatro) 
por mês; gratificação equivalente a 1 (um) salário míni

_l1JQ_,_ 

§ 3<.> Os membros-representantes terão suplentes de
signados ou eleitos, pela mesma forma que os titulares; o 
Prcsidl!ntc d.o BNH designará o seu_suplente dentre os 
di retores dessa autarquia. 

Art. 13. As aplicações do Fundo serão feitas direta
mcntc pelo BNH ou pelos demais õrgãos integrantes do 
Sistema Financeiro de Habitação, ou ainda pelos estabe
-lecimentos bancários parã esse- fim credenciados comO 
seus agentes fiiwnceiros SeSundO -~wrinas dxadas pelo 
BNH e aprovadas pelo ConselhO Monetário NaCIOnal, 
em operuções que preencham os seguintes requisitos: 

I -garantia real; 
li - correção monetária igUal à das contas vinculadas 

mencionadas no art. 2~> desta Lei; 
III- rcntubilidade superior ao custo do dinheiro de-

positado, inclusive os juros. -
§ i? -O f,rogi-ama de aplicações será feiiO baseado em 

orçamento trimestral, semestral ou anual, de acordo com 
<lS normas de que trata este artigo. 
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!i 2Q Os excedentes em relação à previsão orçamen
táriâ sei-ão aplicadOs em Obri~gaQÕes Reajustáveis do Te
souro Nacional ou em títulos que satisfaçam os requisi
tos de "manutenção do poder aquisitivo da moeda. 

§ 31' No programa de aplicações serão incluídas pre
visões do BNH para execução do programa habitacio
nal. 

§ 4~" Aos agentes financeiros será creditada, a título 
de taxa de adminlstraç-do, percentagem não superior a 
I% (tim por cento) dos depósitos efetuados, a qual será 
fixada anualment~. para cada região do País, pelo Con
selho Mqnetário Nacional, por proposta do BNH. 

§ 5<.> Nos emPréstimos cOncedidos a pessoa jurídica 
de direito público, empresa pública ou sociedade de_ eco
nomia mista, poderá ser dispensada, a critério do BNH, 
a prc..~tação de garantia real. 

-§ ucr=ldo pela Lei n9 6.9! I, de27 de maio de 1981 (D.O. 28-S-8!). 

Art. 14. O BNH restituirá ao Fundo, acrescido dos 
juros e da correçào monetária, o montante das aplí
cações de que tratu o art. 13. 

Art. 15. As despesas decorrentes da gestão do Fun
do pelo B<:~nco Nacional da Habitação serão custeadas 
com os diferenciais 'de juros obtidos nas operações de 
aplicação, em re(açào aos custos de capitalização do 
Fundo, limitudas as de administrução a urna percenta
gem fixada anualmente pelo Conselho Monetário Nacio
nal. 

Art. 16. Os empregados que, na forma do art. i~>, 

optarem pelo regime desta Lei terão, na ocorrência de 
rescisão do contrato de trabalho, regulados os direitos 
relativos ao tempo de serviço anterior ã opção, de acor~ 
do ~om o sistema estabelecido no Capitulo V do Título 
IV da CL T, calculada, porém, a indenização, parã._os que 
contem 10 (dez) ou mais anos de serviço, na base prevista 
no artigo 497 da mesma CLT. Pelo tempo de serviço pos~ 
terior à opção, terão assegurados os direitos decorrentes 
destU: Lei. 

§ 1~> O valor da indenização, correspondente ao tem~ 
pode serviço anterior à opção, serã complementado pela 
empresa, mediante depósito na conta vincu[ada do em
pregado. 

* 2"' E facultado à empresa, a qualquer tempo, 
desobrigar-se da responsabilidade da indenização relati· 
vu ao tempo de serviço anterior à opção, depositando na 
conta vincul?da do empregado o valor correspondente 
na data do depõsito. 

§ 39 Aos depósitos efetuados nos termos do § 21', 
aplicam-se todas as disposições desta Lei. 

Art. 17. Os contratos de trabalho que contarem 
mais de lO (dez) anos, na data da publicação desta Lei, 
poderão 'ser rescindidos a qualquer tempo, por livre 
ucordo entre as partes. E, na ocorrência d_esta hipótese, o 
empregado receberá, diretamente do empregador, a im
portância que convencionar como indenização. 

* J<.> Se o empregado for optunte poderã movimentar 
livrcmenlc a conta vinculada depositada a partir da data 
da opção. 

§ 2\' Para a validade do pedido de demissão ê essen~ 
cialo cumpriinento das formalidades prescritas no aÍ'tigo 
500 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Di~p~e o~~!. SOO-da CL T, restabelecido pela lei n? 5.,584, de 26 de ju
nho de 1970; pUbliCada no·b.d. 29-6-I97õ 

- OiNpôc o ar\. ~00 da CLT, restabelecido pela lei n• 5.584, de 26 de ju
nho de 1970, publicHda no D.O. 29·6-1970: 

ArL SOO. O pcd_i9o de demissão do empregado Clltável só será válido 
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato c, se ni'l.o houver, pe
rante uut<lridad~ local ~OmJ1ctenlc do Ministi:rio do Trabalho da ou da Jus
Licu d<J TrJ.balho. 

0 SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- A sugestã.o 
de V. Ex.~ s.erá encaminhada à Mesa Diretora. 
Con~edo a pal<:~vra ao nobre Senador Humberto Luce

nU, como Líder do Partido. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SrRÁ PUBLICADO POSTER!OR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUM"i!: (Para uma comunicação.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Trata-se do encaminhamento do seguinte prOjeto de 
lei: -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 78, DE 1983 

Estabelece obrigatori~dade de seguro de crédito 
para as operações que indica. 

O Congresso Nacional deCfeta; 
Art. Jí' As operações de desconto de notas promis

sórias por instituições financeiras, no valor equivalente a 
até 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Na
cional (ORTNs), serão obrigatoriamente, cobertas por 
seguro, quanto à responsabilidade do en1itente, veç!_a_dª a 
exigência de avalista. 

Art. 2"' O prêmio do seguro ora instituído será de
duzido por ocasião da liberação do desconto, do valor 
líquido, e, levado a crédito da seguradora, na base de 1% 
(um por cento) por mês dr.! vencimento. 

Art. 3"' Na hipótese: de o em_itepte _não saldarª--
obrigação até 3 (três) diaS útCis após o Vencimento, ova- ~ 
lar do título será exigível diretamente da seguradora, que 
efetuará o pagamento à ínst.fttlfção financeira, inclusive 
juros e acréscimos legais, no prazo de 10 (dez) dias do re
cebimento do aviso correspondente, sob _pena de m_ulta 
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. 

Art. 4'i' A seguradora que efetuar o pas:a_me!:J.to da 
dívida segurada fica sub-roga(fã nos direitos de insti
tuição financeira, contra o emitente, ou seus sucessores, 
até o limite do que efetivamente pagou. 

Art. SQ A seguradora que não efetuar o pagamento 
da dívida segurada no prazo de 30 (trinta) dias do recebi
mento do aviso, além de sujeitar-se à multa estabelecida 
no artigo _3'1 (terceiro) desta lei, perderá o direito â ação 
de regresso_contra o emitente segurado, sem prejuízo da 
execução, contra ela, pela instituição. 

Art. 6Q Esta lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 90 {noventa) dias, c entrará em vi
gor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias de sua publi
cação, revogadas as disposições em contrário". 

Justificaçao 

Os bancos e demais instituições financeiras, nas ope
rações de desconto de notas promissórias têm alicerçado 
sempre suas garantias no aval dos tífulos, dada a nature
za autónoma, independente e abstrata dessa obrigação 
cambial. 

Por sua vez, as pessoas solicitadas a prestar aval são 
nprmalmente ligadas ao emitente por laços de parentes
co ou de amizade, o que lhes_acarrcta constrangimento 
em negá-lo. Dessa forma, gratuitamente, comprometem 
todo o património da familia. E, quando essa garantia 
vem a ser executada, nos casos da inadimplemento do 
emitente, além da ruína econômica do aValista, -rÕmpem
se os laços afetivos que d_eterminaram a prestação da ga
rantia. 

A extinção pura e simples do aval, além das dificulda
des de ordem técnica, decorrentes da vinculação doBra
sil e convenções internacionais, trúia problemas prâti- -
cos, nas relações gerais do comércio, principalmente em 
relação às empresas, que descontam notas promiSs6das 
de sua emissão, com aval de seus diretores. 

Assim, a modalidade proposta, transferindo ao emi
tente o ónus da garantia, representada pelo seguro, evita 
os constrangimentos já referidos, atribuídos às segurado
ras, mediante assunção de risco remunerado, a responsa
bilidade antes garantida por aval. 

Por outro lado, os ónus suportados pelas seguradora~ 
serão cobertos pelas tarifas dos seguros, fixados de acor
do com cálculos atuariais, reduzidos esses custos a um 

mínimo, pois !1.95 casos de inadimplemento, ressalvadas 
as hipóteses previstas, fica assegurado o direito de re
gresso contrã O em1tente, pela suã sub-rogação. 

O ProjetO contempla apenas as operações de pequeno 
porte, não onerando as empresas com os custos do segu
ro em operações maiOres que l.OOO (mil) ORTNs. Nes
tas, os avais são prestados normalmente pelos próprios 
sóciOS. pessoas físicas que, de qualquer forma, têm inte
resse di relo na~ operações. Nes:5es casos. o aval deha de 
ser Incro fav-or ou risco gratuito. 
- Sala das Sessões, 9 de maio de 19.83. ~Jorge Kalume. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O projeto de 
lei que vem ser lido e justificado da tribuna pelo nobre 
Sr. Senador Jorge Kalume será publicado e remetido às 
comissões de COnstituição e Justiça e de Economia. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Alexandre Costa- Jdão Castelo 

-Alberto Silva- Carlos Alberto- Nilo Coelho -Ju
tahy Maga·lhães - Lomanto Júnior -Amaral Peixoto 
-Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Amaral Furlan 
- Fernando Henrique Cardoso - Pedro Simon. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dali a)- Está finda a 
Hora do Expediente. 

PasSa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'l 287, de 1983), do Projeto de Resolução n9 118, de 
19~ I, que autoríza a Prefeitura Municipal de Olfm
pia,- EStado de São Paulo a_ elf!var em Cr$ 
37".112.J99,51 (trinta e sele milhões, cento e vinte e 
dois mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cin-

__._ _ q(lenta e um centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Em discussão a redação frnal, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno, 

A matéria vai à promulgação. 

--E a seguinte a redaçao final aprovada. 

Redação final do Projeto de Resolução n<? 118, de 
1981. 

faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do arl. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Pr_csidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE l983 

AUtoriza a Prefeitura Municipal de 0/fmpia, Esta· 
do dr! São Paulo, a elevar em CrS 37.122.399.51 (trin
ta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e 
JWI'enta l' nove cruzeiros e clnqiienta e um centavos) o 
mºnt_ame de sua divida consolidada. 

O "Se-nado Federal resolve; 

Art. I~' b a Prefeitura Municipal de Olímpía, E&tado 
de São Paulo, nos termos. _do act. 2~' da Resolucão n~' 93, 
de Jl de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em CrJ 
37.122:399,51 (trinta c sete milhões, cento -e vi~ie e dois 
mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e 
um centa\IOS), correspondentes a 76.097 UPCs. Consitie
rado-0 válor nominal da UPC -de Cr$ 487,83 (quafrocen
tos c oitenta e sete cruzeiros e oitenta e três centavos), vi
gente cm janeir0j80 a fim de que possa contratar um em
présiimo de igual valor junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
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Banco Nacional du Habitação- BNH, destinado à exe
cuçãO dos Programas PROFILURB, FINC e FINEC, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' E$ta Resolução entra em vigor na data de 
suu publicação. 

O Sr. Martins Filho- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacy.r Dalla)- Não eXiste 
verificação de_ quOrum, porque a redução final independe 
de votaçüo, Sr. Senador. Indefiro o requerimento de V. 
Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 2: 

Discussão, em wrno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n" 285, de !983), do Projeto de Resolução n"' 140, de 
!981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo, Estado de Saõ Paulo, a elevar 
em c~S 886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis 
milhões e duzentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida coi1solidada, 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra,. de
claro encerrad<! a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçào Final do Projeto de Resolução n~ 140, de 
1981. 
Faço _s_aber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
---·---Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis miOiões e 
duzentos mil-crnzeiros) o montante de sua dMda con
salidade. 

O Senado Federal resolve: 

Ait. I'~ E a Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2~ 
da Resolução n"' 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizad::t a elevar o montante_ de sua dívida 
consolidada em CrS 886200.000,00 (oitocentos e oitenta 
e seis milhões e duzentos mil cruzeiros), eo.rrespondentes 
a 1.200.000 UPQ;, considerado o valor nominal da UPC 
de CrS 738,50 (setecentOS é trinta e oito cruzeiros e cin~ 
qüenta centavos), viger'!te em janeiro/SI, a fím de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S/A, este na quatidade de 
agente financeiro do B<:~nco Nacional da Habitação -
BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2ço Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 

_.n~' 286, de 1983), do Projeto de Resolução n" 143,de 
1981, que autoríza a Prefeitura Municipal de Mauá, 
Estado de São Paulo, a -elevar em Cr$ 47.686.000,00 
(quarenta e sete milhões, seiscentos e oitenta mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 
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Não havendo oradores, declaro~a encerrada, sendo a 
redação final dada como ·aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redaCão.final aprovada 

Rcdacão Final do Projeto de Resolução n<:~ 143, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No .-DÊ 1983 

Autoriza a Prefeitura Munidjicil de Mauá, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 47.686.000,00 (quarén
ta e sere milhões, seisc_ehtos e oitenta e ü.is mtl ài.izei
ros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. ]<:> É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 2~' da Resolução n~' 93, 
de li de outubro de l 976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 47.686.000,00(quarenta e sete milhões, 
seiscentos e oitenta -e seis mil CruzeirOs), o mOtiü.te de 
sua dívida consofidada, a fim de qoe possa contratar 1im 
empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Fe
deral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Soei~\ - F AS, destinado à 
implantação de creches, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2<:> Esta Resolução entra em vígor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -Item 4: 

Discussão, em turno único, da-Redãção Final (o
ferecida pela Comissão de redação em seu Parecer 
n~' 284, de 1983), do Projeto de Resolução p'i' 156, de 
1981, que autoriza a Prefeitura. MuillcíPal de Osas
co, · Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
528.418.166,5.0 (quinhentos e vinte e oito milhões, 
quatrocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis 
cruzeiros e cinqilenfa centavos) o montante di -sua 
dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la declaro-á encer~ 
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovti_da. 

Reda~ào final do Projeto de Resolu~ão nO? 156, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Esta
do de São Paulo, a elevar em CrS 528.418,166.50 
(quinhentos e vinte e oito ml1hões, quaáocentOs e de
zoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Fedel'al rciSolve: 

Art. fí' ta Prefeitura Municipal de Osasco, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução ri9 93~ -
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de II de ou.tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, qua
trocentos_ e dezoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e 
cinqüenta centavos), correspondentes a 7!5.529 UPC 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (se
tecentos e trinta e oito Cruzeiios e cinqílenta centavOs),-
vigente em janeiro/81, a fim_ de que possa contratar em
préstimos no valor global acima mencionado, junto à 

~ Caíxa Econõmica do Estado de São Paulo S~A., esta na 
qualidade de agente- fmanceiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinados ao finU:nciamento de lo-

- tes urbanizados, urbanização de conjuntos habitacioriais 
e:_ financiamento de equipamentos comunitários ou 
públicos: da construção, ampliação ou melhoria de habi
tação de interesse social, (Programas PROFILURB, 
FINCjFINEC e FICAM), naquele Munidpio, obedeci· 
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR: PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 5: 

DJscuss~o. em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 283, -de 1983), do Projeto de Resolução n<:> 157, de 
1981, que autoriza o Governo do Estado de A lagoas 
a elevar em Cr$ 377.683.900,00 (trezentos e setenta e 
sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e nove
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Em discussão a redação final, em turno únicO. (FãU
sa./ 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do ReB:intefito Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte d redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n<:> 157, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Aurortza o Governo do Estado de A lagoas a elevar 
em Cri 377.683.900,00 {trezeiiios e setenra e sete mi
lhões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cru
zeiros) o montante de sua dfvida consolidada. 

O Senado Pedenil rt!solve: 

Art. 19 :B o Governp do Estado de_Alagoas, nos ter· 
mos do art. 2~' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senad,o Federal, àutorizado a elevar em Cr$ 
377.683.900,00 (trezentos e setenta e sete milhões, seis
cefitás- e oitenta e três mil e riovecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con· 
tratã.r um emprêstinio de igual valor junto à Caixá.' Eco· 
nô_mica Federàl, niediante a utilização de recurSos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social F AS, desti
nado à construção e equipamento de 8 (oito) unidades de 
ensino pré-escolar e de 13 (treze) unidades de ensino de 
1"' grau, naquele Estado, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo pfocesSo. 

~rt. 29 -Esta Resolução entra em vigor na data de 
- sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 6: 

Dis_cussão, em turno único, da Redaçã_o Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 282, de 1983), do Projeto de Resolução nO? 169, de 
19.81, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Mogi 
das Cruzes, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli· 
dada. 

Em discussão a redução final, em turno único. (Pau
sa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redaçào final dada como aprovada, de conformidade 
com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a ·seguinte a redação final aprovada, 

Redaçào final do Projeto de Resolução rr' 169, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de de Mogi da 
Cruzes, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
74_106.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

O Senado Federal Resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mogi das Cru
zes, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Reso
lução n<õ> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e 
quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) e montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contra
tar um empréstimo de igual valor junto à Caixa· EConó
mica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun
do de Apoio ao desenvolvimento Social- FAS. destina
do à conclusão do Centro Municipal de Assistência So
cial, naquele MuniCíPio, obedecidas as condições admiti
daS pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. ' 

O PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

_ __Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nO? 288, de 1983), do Projeto de Resolução n'i' 141, de 
!982, qU:e ãutoriza o Governo do Estado de Alagoas 
a elevar em CrS 282.536.930,00 (duzentos e oitenta 

e dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, nove
centos e trinta cruzeiros) o montant~ de sua dívida 
consolidada. • 

Em dicussão a redação final, em turno único. (pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada §1 discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do arL 359 do Re
gimento Interno. 

A matéria var à promulgação, 
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E a ,qeguinte a redação final aprovada 

Rcdaçào final do Projeto de Resolucão n~' 141, de 
1982. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas, a elevaf 
em CrS 282.536.930.00 (duzentos e oitenta e dois mi
lhões, quinHentos e trinta e sds mil, novecentos e trila 
cruuiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve; 

Art. l~' :t: o Governo do Estado de Alagoas. nos ter
mos do art, 2~' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan
te de sJJa dívida consolidada em Cr$ 282.536.930,00 (du
zentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta e seis 
mil, novecentos e trinta cruzeiros), correspOfldentes a 
167.863 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN_ 
de Cr$ 1.683,14 (um míl, seiscentos e oitenta e três cruM 
zeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de iguãi valor j~nto 
à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re-
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS. destinado ao fina-nciamento das obras de am
pliação de sistemas de abastecimento d'água, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Centml do Brasil no respectivo Processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 8: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oM 
ferecida pela Comissão de Re_dação em seu Parecer 
n9 289, de 1983), do Projeto de Resolu~ão n~' 153, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulo 
de Faria, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
36.175.728~00 (trinta e Seis milhões, cento e setenta e 
cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em dicussão a redação final, em turno único. ( Pausa.J 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de-

claro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redução final é dada como aprova

da, de ucordo com o art. 359 do Regirriento Interno. 
A matéria v~i à promuiiaÇ-ão. · -

t. a seguinte a redaçào final aprovada 

Rt•da.;;ào final do Projeto de Resolução nl" 153, de 

1982. 

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

RESOLUÇÃO N,- , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura -Municiparde Paulo de Faria, 
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 36.175.728,00 
(trinta e seis milhões, cento e setenta e cinco mil, sete
centos e vinte e oito cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. !Y :1:. a Prefeitura Municipal de Paulo de Faria, 
Estado de São__Faulo,.nos termos do art. 29 da Resolução 
no 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au-
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torizada a elevar o montante de sua dívida consolidada 
em CrS: 36.728,00 (trinta e seis milhões, cento-~ sit~nia e 
cinco mil, setecentos e vinte e oito cruzeiros), corresponM 
dentes a 21.493 ORTNs, considorado o valor nominal da 
ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e 
três cruzeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, 
a fim de que possa contratar um empréstimo de igual va
lor jLilltO -à CaTxB.-Económica Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao DesenVolvi
mento Social - F AS, destinado ao financiamento das 
obras de canal_iA~i;ião do córrego "Nossa Senhora Apare.. 
cida", naquele Município, obedecidas as condições ad
mitída:"s- pelo_ BlJ!l~_o_ Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
Süa publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9: 

Discussão, eln turno único, da Redação Final (o
fefecida pela Comissão de Redação em seu ParCrer 
n9 306, de 1983), do Projeto de Resolução n9 94, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal d~ Igua
tama, Estado de Mipas Gerais, a elevar em CrS 
105.855.750,00 (cento e cinco milhÕes, oitocentos e 
cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua dívida· consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno ú.nico. ·r Pau
sa.) 

Não havendo _oradOres, d~claro-a e_ncerrada, sendo a 
redução final dada como -aprovada,' de ·conformidade 
com o ~~t. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulga~;~ão. 

t a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto d_e Resolução nº 94, de 
-1~81. 

--Fa~;~o Saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
------·- Presidente, prom_ylgo _a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatema, Es~ 
tado de Minas Gerais, a elevar em Cri 
!05Jl5.5.750,00_(cento e cinco milhões, oitocentos e 
cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqiienta cruúi
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. )I' f: a Prefeitura--MUnicipal de Iguatema, -Esta
do de Minas Gerais,.. nos termos do art. 211 da Resolução 
nQ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante de sua dívida consolidada 
em CrS 105.855.750,00 (cento e cincO milhões, oitocentos 
e.cinqaerita e cinco mil,_ setecel]tos e_ cinqíienta cruzei
ros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado ova
lor nominal da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e_quatro 
cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em ju
lho/80, a fim de que possa contratar operações de crédi· 
to no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de-agel!t~ financeiro do Banco Nacional da Habitação 
-:- B-NH, destina~:Is à construção de 500 (quinhentas) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura necessârias - Programa PRO
MORAR, naquele Municfpio, ·obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Estu Resofuçào entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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O SR. _]'RESIDENTE_{Moacyr Dalla) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n• 307, de 1983), do Projeto de Resolução n' 109, de 
1981, que autoriza a Companhia de HabitaçãO do 
Acre- COHAB-Acre, a contratar operação de cré
dito no valor de Cr$ 1.070.825.000,00 (um -bilhão, 
setenta milhões, oitocentos e vinte e cinco mil cru
zeiros.) 

Em discussão a redação final. 
Co_ncedo a palavra ao nobre Senador Mârio Maia. 

O SR. -MARIO MAIA PRONUNCIA DISCUR
SO QUE: ENTREGUE À REVISÃO DO 0/U
DOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Jorge Kalume- Sr. Presidente, jâ que fui cita
do, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a 
palavra a V. Ex' Por 5 minutos. 

O SR. JORGE KALUME (Para discutir. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A mlnh<.i conduta nesta Casa já é por demais conheci
da, conduta de coeréncia, sempre pautando o meu traba
lho, a minha linha, dentro do maior espírito de justiça. 

-- -ESte projetO vem desde 1981. Não me cabe a culpa 
dele não ter sido aprovado naquele ano, como também 
em 1982, quando passei a maior parte do meu tempo em 
campanha política no Acre. 

Durante o ano de 1981, todas_ os projetas, haja vista 
qUe a pauta está pÚna de- ProjetOs desse ano, todos os 
projetas obstruidos pelo nosso estimado amigo e compa
nheiro Dirceu Cardoso, que honrou esta Casa. Dentro 
da conduta que traçou, entendias: Ex~ que cada emprés
timo representaria mais" inflação para- o País, e nós não 
concordávamos com esta conduta. 

Certa vez, em 1980, conseguimos salvar um projeto 
para constru~;~ão de hospit;:~is no Acre, a meu pedido, no 
dia 4 de dtzembro de 1980, no apagar das luzes dos tra
balhos desta Casa. Por isso, desde 1981 não consegui a 
aprovação desse projeto não obstante os meus apelos 
permanentes ao querido companheiro Dirceu Cardoso, 
que sempre respondia: "Atendi a primeira vez; não aten~ 
do a segunda". Quero deixar bem claro que eu não tive 
nenhuma culpa do projeto n4_o ter sido aprovado ante
riormente. 

-Quando o Senador Mário Maia pediu o seu desarquiM 
vamcnto, eu apenas pedi à Mesa o prazo de 30 diaS para 
conhecer melhor o projeto e para atualízâ~lo. Isto é o que 
queríamos, Sr. PI-esídente:- e graças ao meu partido, 
graças à minha liderança, comandada aqui pelos Srs. 
Senadores Aloysio Chaves, José Lins, Virgílio Távora e 
outros companheiros conseguimos a boa vontade de to
dos no sentido .de aprová-lo em tempo recorde, há 15 
dias. Constando da pauta como número um, passando 
muitos projetas para a retagUarda, ele foi aprovadO. 

Tive a ocasião, Sr. Presidente e meus estimados com
panheiros, de agradecer ao Plenário a aquiescência para 
aprOvação desse projeto. A vitória não foi miiihá., mas 
da Casa, que aquiesceu, e do PDS, que tem a maioria 
aqui Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalta) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Fãbio Lucena. 

O SR. FABIO i.UCENA (Paiá -discutír. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo texto do projeto de resolução, salvo melhor juizo 
de V. Ex~, pela rc:dação final, o Estado do Acre, sem dú~ 
vida alguma, sofrerá sérios prejuízos. Aqui está escrito: 

- Art. J9 É a Companhia de Habitação do Acre 
- COHAB~Acre, nos termos do art. 29 da Reso-
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado Fe
deral, e com a garantia do Governo do Estado do 
Acre, Autorizada a contratar operac;ão de crédito 
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no valor de Cr$ 1.070.825.000,00 (um bilhão, seten
ta milhi'ie.o.;, oitocentos e vinte e cinco rrill cruzeiros), 
correspon-dentes a 1.450.000 UPCs, considerado __ o 
valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecentos c 
trinta e oito cruzeiros e cinqUenta centavOs), -vigente 
em janeiro/SI ... 

Ora, Sr. Presidente, no meu modesto entendimento, 
esta redução deve :5er corrigida, a fim de que o valor do 
empréstimo seja concedido à COHAB do Acre pelo va. 
lar da UPC correspondente a janeiro de 1983, precisa~ 
mente três vezes o valor da U PC vigorante em prüiLCíro 
de janeiro de 1981. 

É a proposta que faço a V. Ex• no sentido de mandar 
corrigir, nu Redução Final, o valor da UPC que consta 
do projeto de resolução. 

A U PC não custa mais Cr$ 738,50, como está no pro~ 
jcto de_ Resolução; está valendo tJ:ÇJ> vezes mais._ 

Peço a V. Ex' que mande fazer essa corrcçào, para que 
o Estado do Acre não sofra irremediâvel prejuízo. __ _ 

Era o que tinha a dizer, sr·: Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr DaJia)- A Comi!isão 
de Redução, nobre Senador, responde a Mesa, ao ser in~ 
terpclada por V. Ex~- não pode, após a votação da ma~ 
téria entrar no méritO do projeto. 

A redução final não pode modificar ou acrescentar 
nada ao que foi votado, Nestas condições, a fedação fi~ 
na! é cópia Verbo ad Verhum do enunciado que foi-apre~ 
sentado aos Srs. Senadores. 

O SR . .?RESIDENTE (Moacyr Dalla) - Contin1,1a 
em discussão a redaçà_o finaL (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra; declaro-a en~ 
cerrada. 

Encerruda a discussão, a redução final é dada como 
definitivamente aprovada, nos tennos do art. 359 do Re-
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

Ê a sr:guinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nf 109, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aorovou, nos termos 
do arL 42, -inciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
sidente, promulgo a seguinte _ 

Rt:SOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Companhia de Habitação do Acre
COHA_B- Acre, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.070.-825.000,00 (um bilhão, setenta mf-
1/u)e.~. oitocentos e vlnte e cinco mil crl,i~eirgs). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !I' É a Companhia de Habitação do Acre -
COHAB- Acre, nos termos do art. 2~' da Resolução nY 
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fc_Q_eral, e çom 
a gamntia do Governo do Estado do Acre, autorizada a 
contratar operação de crédito_ no valor de Cr$ 
1.070.825.000,00-(ÜÚl. bilhão, setenta milhões, oitocentos 
e vinte e c_inco mil cruzeiros), correspondentes a 
1.450.000 UPCs, considerado o valor nominal d<~ UPC 
de Cri 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeirOS e_ Cin~ _ 
qüenta centavos), vigente em janeiro/SI, junto-ao Banco 
do Estado do Acre S.A., este na qualidade de agente fi~ 
nunceiro do Banco Nucional da Habitação- BN H, des~ 
tinuda à execução de obras de infra-estrutura e equipa
mento comunitário nos conjuntos habitacionais a serem 
construídos pela COHAB - Acre, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla)- It~m 11: 

Discussão, em turno único, da Redução Final (q

ferccida pela Comissão de Redução em se.u Parecer 
n~' 310, de !9'8.3), do Projeto de ResolUção n~' 128, de 
I 981, que autoriza a Prefeitura Muni~ipal de Pa
trocínio, Estado de Minas Gerais, a .elevar em CrS 
69.673.800,00 (sessenta e ilove milhões, seiscentos e 
setenta e .três mil c Qjtqçento& ctuzeiros) o montante_ 
de s.uu dívida consoliduda. 

Em discussão a redução final, em turno único. (Pau
.l"a:} 

Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encer
rada. 

Encerrada a discussãõ,- a redação final é dada como 
dcfinitiv<1mente aprovada, nos termos do art._359 do Re-
gimento Interno. 

A matéria v:aí à promulgação. 

É a seguillfe a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n11_128, de 

1981. 

Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Pre-
!-lidcnte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

AJJtori=a a Prifeitura Municí'pal de Patrocínio, 
Estudo de Minas Gerais,· a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
.w.>lenra e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de .wa d/w'da consolidada. -

O Senado Federal resolve_: 

Aft. 19 t: a Prefeitura MunicíQal de ~atrocínio, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da ~eso
lução n9 93, de I J -de outiJbro de 1976, do Senaç!9 Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, 
seisántos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), cor
respondentes a 105.000 UPCs, consid~rado o valor no
minal da U PC de CrS 663,56 (seiscentos e sessenta e três 
cruzeiros e Cinqilenta e seis centavos), vigente em ou
tubrof80, a fim de que possa contratar emp-réstimos no 
valor global acima mencionado, junto à Caix.a Econômi
ca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional.da Habitação -
BNH, destinados à construção de 300 (trezentas) unida
des habitacionuis de interesse social e à execução cJas 
obras de.. infra-estrutura urbana necessárias, naquele 
MUnicípio, obedecidas as con_dições admiUda_s Qelo Ban- _ 
c.o Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr: Oalla)---:- It~m 12: 

Discussão, em t~rno único, da Redaâ.o Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~' 311~ de 1983), do Projeto de Resolução n~' 131, de 
198 l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Joaí
m:.,., Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 

-T9.J32.400,90 (dezenove milhões, cento e trinta e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros) -o montante de 
~ua dívida consolidada. 

Em discussão a redução final, em turno único. (Pau
.1'0.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro r:neerrada a discussão_'-

Encerrada estu, a redução final é dada como aprova
Ja, de w.:ordo com o- art. 359 do- Regimento lnteri1o, 

A matéria vai à profnulgação.- - -

Maio de 1983 

É a s,•gui!lle a reda~·ào final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 131, de 
!981, 

Faço suber que Q Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI da Constituição,e eu, 
P_rcsidcnte, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' • DE 1983 

Auwri::a a Prefeitura Muncipal de Joafma, E.stado 
de Minas Gerais, a elevar em CrS 19.132.400,00 (de
zenove milhões. cento e trinta e dois mil e quatrocen
tos cruzeiro.~) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

ArL ]I' É a Prefeitura Municipal deJoafma, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art, 29 .da Resolução n9 
93, de I 1 de outubro de 1976, do Senã.do Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada effi 
Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta_ e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a 
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e ses
senta e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de Mi
pus Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das obras de infra-estrutura ne
cessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
a,_dmitidas pelo Banco Central do Brasil no .respectivo 
processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 13: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~ 312, de 1983), do Projeto de Resolução n9J32, de 
1981, que autoriza a Prefeítura Municipal de Mu
riaé, Estado de Mi nas Gerais, a elevar em Cr$ 
317.567,250,00 (trezentos e dezessete milhões, qui
nhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqUenta 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Em discussão a redaçãci final, em turno único. (Pau
sa.J 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redaçã~ final dâda c_omo aprovada, de conformidade 
com o _jtrt. 3S9 çio Regimento Interno, 

A mittêria vai ~ promulgação, 

E a seguinte a redaçào final aprovada. 
Redação final do Projeto de Resolução n~' 132, de 

1981. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Esta
-do de Mlnas Gerais, a elevar em Cr$ 317.567.250,00 
(trezentos e dezessere milhões, quinhentos e sessenta e 
sere mil, duzentos e cinqüenta cruzeiros) o montante 
dé> sua diVida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I"' t a Prefeitura Municipal de Muriaé, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução 
n'? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elev<~,r o montante de sua dfvida consolidada 
em Cr$ 371.567.250,00 (trezentos ·e dezessete milhões, 
quinhentos e SeSsenta e sete míl, duzentos e cinqUenta 
crUzeiros), correspondente a 525.000 UPCs, considerado 
o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos equa-
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tro cruzeiros e oitent.a.e nove centavos), vigente em ju
Jhoj80, a fim de que possa: contratar operações de crêdi
to no valor global ~dma mencionado, junto â Caix.a 
Ecooómica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nadonal da Habitação 
-:-- BNH, destinadas~ construção de !.500 (um mil e qui
nhentas) unidades habitacionais de interesse social e exe
cução das obras de infra-estrutura necessárias, naquele 
Municipio, obede.cidas as condições aómitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'1 Esta Resolução entra etrt vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESID.ENTE (Moacyr Dalla) - ltem 14: 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (o
ferecida pela Comissão de Redacão em seu Parecer 
n~" 313, de 1983), do Projeto de Resolução n~" 136, de 
t98l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Coro
mandei, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentoS e 
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redaçãO final, em. turno ú-nicO: (PiU
sa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer
rada. 

Encerrada a diScussão, a redação fiital ê dada como 
definitiVamente aprovada, noS ter!lJos_do art. 359 do Re-
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. __ ·· 

É a seguinte a redac;ão final aprovada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~" 136, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou nos termos 
do art. 42, incisO VI, da-Constituição, e eu, , Presi-
dente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel. 
Estado de Minas Gerats. a elevar em CrJ 
69.673.800,0ó (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oiioceiztos cruzeiro;}-o ffJOitlame 
de sua dfvidda consolidada. 

O Senado-Fedei-ar resolve: 

Art. }9 t a Prefeitura Municipal de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n"' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida consoM 
lidada em Cri 69.673.800,0Q_(sessenta e nove milhÕes, 
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), cor
respondentes a l05.000 UP-Cs. conSiderado o valor no
minal da U PC de Cr$ 663,56 (seisCentos e sessenta e três 
cruzeiros e cinqUenta e seis centavos), vigente em ou
tubro/80, a fim de que possa contratar operações de cré-
dito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida~ 
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de_300 (trezentas) uniM 
dades habitacionais de interesse ·so-cial e execução das 
obras de infra-estrutura necessárias, naquele MunicíPio, 
obedecidas-as condições admitidas Pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 15: 

Discussão, em turno único, da Redação final_(o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu P~recer 
n~" 314, de 1983) do Projeto de Resolução n~' 138, de 
l98t, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Pi
racicaba, Estado de Minas Gerais, a elevar em C_r$ 
23.2~.600,00 (vinte e três milhões, d_uzentos e vfrite 
e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dlvida consolidada. 

DIÃRIQ DO CONGRESSO NAC'?NAL (Seção II) _ 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs._Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redaçào final ê dada como aprova
da, de acordo com art. 359 do Regimento Interno. 

A .m_atêrii_ vai à promulgação. 

l a seguinte a redacão final aprovada 

Redaçilo final do Projeto de Resoluçilo n~ 138, de-
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, , Presi-
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracica
ba, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
23.224.600,QO fvinte_ e t;ês milhões, duzentos e__v!nte 
lfl_-lqtrq mil_e_ seiscentos crUzeiros) o montante de sua 
d(Vidã consolidada. 

ç>_;5ena?o t:'ederal Resolve: 

Art. I~" ta Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, 
Estado de Mina~ Gerais, nos tennos do art. 21' da Reso
lução n~" 93, de I 1 de out1,1bro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada ern Cr$ 23.224.600/)Ü (vinte e três milhões,_ duzen
tos e vinte e qUatro mil e seiscentos cruzeiros} correspon-

-· dentes a 35.000 UPCs. considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 66315.6~(seisce_ntos e sessenta e três cruzeiros 
e cinqüenta e seis centavos), vigente em outubro/80, a 
fim de que possa contraw.r emprestimo no valor global 
acima mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 

' do Banco Nacional da Habitação- BNH, destjnados à 
construção de 100 (cem) l)nidades habitacionais de jntf:
resse social e execução das obras de infra~estrutura nê~ 

_cessárias, naquele Município, obedeciçlas as co_ndições 
udmitidas pelo Banco Centi-al do Brasil no rcpectivo 
processo. Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 

-_O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 16: 

DisCUSsãO,--em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~" 308~ d_e 1983), do Projeto de Resolução n~>l44, de 
198 t~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
846.846.000,06 {oitocentos e quarenta seis milhões, 
oitocentos e quarenta e seiS mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau~ 
sa,) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada, sendo a 
redac;ào final dada como aprovada, de conformidade 
-cotn art 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Promulgação. 

't a segulnÍe a 'redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 144, de 
198!. 

Faço saber-que o Senado Federal aprovou, nos termos 
-do art. 42, inciso VI, da Const_itL,tição, e eu, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de M_inas Gerais, a elevar em Cri_ 846.846.000,00 (oi
tocentos e quarenta e s(fis milhões, oitocentos e qua
rf.nia e·~eis ntil_~ryqeiroSI o montante de sua divida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E. a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, n~s termos do. art. 2~> da Resolução n~" 
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93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
z:ada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 846.846.000,00 (oitocentos e quarerJta e seis milhões, 

- oit~cen~os e~ q__ua~enta e seis mil cruzeifos), correspon
dentes a t...t-00.000 UPCs, considerado o valor nominal 
de UPC de Crl 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros eoi~ 
tenta e nove centavos), vigente em ju[ho/80, a fim de que 
possa contratar empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
-de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinado à construção de 4.000 (quatro mil) 
unidades habitacionais de interesse social e execuçao das 
~~ras de infra-estry_tura necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Jtesolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17: 

Discussão, em turno único, da Redaçào Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~' 309, de 1983), do Projeto de Resolução n~' 146, de 

·J98l, que autoriza a Prefeitura Municipal de Raul 
Soares, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
211311.500,00 (duzentos e- onze milhões, setecentos 
e onze mil e quinhentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolid?da., 

Em discussão a redação final, em turno único. (PaU
sa.) 

Não havendo quem queira discuti~la declaro~a encer
rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é dada como 
definitivamente aprovada, nos termos do t:rt. 359 do re-:. 
gimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a segui"nte a redação final ~provada 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 146, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, setecentos e 
onze mil e quinhentos cruzeiros) o nontante de sua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' É a Prefeitura Ml-lnicipal de Raul Soares, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Reso
lução n~> 93, de l1 de outubro de 1976, do Senado Fedral, 
autorizada a elevar o montente de sua divlda consolida
da em C i$ 2.11. 711.500,00 (duzentos e onze milhões, sete
centos e onze mil e quinhentos cruzeiros), corresponden
tes a 3_50.000 U PCs, consíde~ado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oi
tenta e QQ-Ve centavos}, vigente emJ'ulho/80, a fin1 de que 

- possa contratar õjJeraÇÕes de crêdlto no v·alor global aci
ma mencionado, junto à Caixa Económica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco_.Nacional da Habitação - BNH, destinadàs à 
construção de 1.000 (mil) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das obras de infra-estrutura urba
na necessárías, naqüele Município, obedecidas as con~ 
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Ari. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
Sl:ill publicação. 

O SR. PRES!D~NTE (Moacyr Dalla) - Item 18: 

Discussão, em turno úgico, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de R_edação em seu Pare-ce: 
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n9 315, de 1983), do Projeto de Resolução n" 74, de 
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
589.700.000,00 (quiilhentos e oitenta c::: n,ove milhões 
e setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pau
sa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de
claro encerrada a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como aprova
da, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

~.' matéria vai .à ·promulgação. 
E a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Resolução n'l' 74, de 
1982 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizon
te, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cri 
589.700.000.00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e 
setecentos mil cruZeiros)_ o 11fOntante d~_sua divida 
consolidada. 

O Senado Federal r~olve: 

Arl. }9 ~a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Derais, nos termos do arl. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 197Q, do Senado Fede
-ral, autorizada a elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quinhen
tos e oitenta e nove milhõeS e setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado à construção de escolas, ampliação e aquisição 
dos equipamentos necessários, naquela cidade, obedeci
das as condições .admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em v[gor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia; passamos à fase dos 
oradores. 

O Sr. Martins Filho - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ ConceQg a 
palavra, pela arde~, ao nobre Senador Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (Pela ordem. Sem revisão 
do orador.)- S~residente, acatei, com todo o respei
to, a decisão da Presidência, quando decidiu que na dis
cussão da redação final de matéria não pode ser requeri
da a verificação de quorum. Todavia, a parte final do art. 
359 aSSegura a qualquer senãdor requerer seja a matéria 
submetida a votos. 

Era só este esclarecimento que gostafia_de obter dj!: V. 
Ex• 

O SR. PRI;;SID_ENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor, o art. 359 do Regimento I_nterno diz o seguinte, e 
passamos a lê-lo, ipsis litteris: 

.. Art. 359. Figurando a redação final na0r9em 
do Dia, se sua discussão for encerraçia sem emendas 
ou retificações, será considerada definitivamente 
aprovada, sem votação, a não ser que algum Sena
dor requeira seja submetida a votos." 

A Mesa, em respeito a V. Ex', tem que esclarecer, sal
vo melhor juízo, no entendimento jurídico que possui, 
que V. Ex' requereu verificação de votos. V. Ex' não re-
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quereu fosse ii rcdação final submetida à VOt?ÇãO, que, 
aliás, seria simbólica. Aprovada a matéria, então V. Ex• 
requereria verificação de quornm. Nestas condições, a 
Mesa se curvaria ao requerimento de V. Ex• 

_ Por respeito e homenagem a V. Ex•, a Mesa lhe deu es-
sas explicilç_Ões. - --

O SR. PRESID~NTE (Moacyr baila)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Almir Pinto. 

OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a 
palavra ao nobre Sei-tador José Lins~ 

O SR.JOSÉ LINS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)"""'"':" Conce
d_o a palavra ao nobre Senador Marcelo Miranda. 

O SR. MARCELO MIRAND~ (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se algum setor da política dos Governos_ Revolucio
nários, assim denominadas as administrações pós 1964, 
merece o reconhecime~to da opinião pública nacional, 
e$se é o setor das comunicações. 

É bem verdade que tais Governos têm tidO uma sobre
vida não só de erros. E nem poderia ser assim. Algo de 
positivo -pC.ide ser detectado aqui e ali em meio a um Pa
norama confuso, de uma política aleatória, cujo o Saldo 
está aí, como desafio insólito para inteligência riacional. 

O Brasil ê um pats praticamente integrado por via dos 
instrumentos de comunicação. Os serviços de telefonia, 
em espeCial, cobrem quase todo o Território Nacional, 
-permiflrlaOOCOiltãfõ-de suas partes com o todo e assim 
Cóm o mundo. 

Foi iim- salto espetacular, da era dos correios a cavalo 
aos meios modernos que oferecem hoje a tecnologia, 
com- seus- sãtêlítes, microondas c demais terminologias 
sofisticadas do universo linguístico da informática. 

As distâncias desapareceram, o País se estreitou, 
conhecendo-se melhor a si mesmo. Qs fatos não são mais 
isoiãdo-s, eis que a televisão os faz Presentes, a tenlpo e 
@ra _da vida nacional. Isso repres~nta mais que segu
rança. t progresso; é desenvolvimento. 

Mas há, ainda bo\sões· de isolamento_ ou semi
ísolamento. É o casp do ch.amado_ bolsão §UI-mato
gros!),ense, no meu Estado. 

uma ...:asta região, de um potencial extraordinário, 
com significativa produção de soja, milho e arroz; com· 
uma pecuária bem desenvolvida e Uma prodUção de leite 
tão expressiva· que mantém ativos vários laticfnios. 

Conpreendendo oito municípios, o bolsão limita-se 
com os estados de Goiás, Minas e São Paulo, no coração 
do Brasil, e não tem cantatas permanentes e.efetivos com 
a Capital de seu Estado, a cidade 'de Campo Grande. 

O bolsão encontra-se isolado_ no Est11do de Mato 
Grosso do Sul. Tão isolado que algumas de suas cidades _ 
usam o horário de seus ViZinhos de São Paulo e Goiás, 
pois todos os cantatas e todas as informações são obti
das dessas fontes, por via do rádio e da televisão, alimen
tando uma dependência não apenas económica e finan
ceira, mas também cultural. 

A busca da capital, para as relações de natureza públi
ca e privada, ê feita com enormes sacrifícios. 

O Sr. Fábio Lucena - Permite V._ E~! um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Pois não. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marcelo Mi
randa, evidentemente que não há que negar o esforço do 
Governo Federal no setor das t'elecomunicações. Mas te
remos que progredir nesse setor, nem que fosse sobre cri
térios vegetativos. Além do bolsão sul-mato-grossense a 
que se refere V. Ex~, há o grande, vasto, imenso bolsão 
amazônico, em particular, o bolsão amazonense. Para 
que V .-EX~ tenha Uma vaga idéia a respeito dãs telecomu-
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nicações no meu Estado, é muito mais fácil fazermos 
uma ligaÇão telefônica de Manaus para Tóquio, Paris, 
Washington, por discagem direta internacional, do que 
de Manaus para um munictpio do interior do nosso Es
tado. Lá, as companhias telefônicas trabalham por esca
las horárias; pede-se uma ligação telefônica e a ligação, 
às vezes, é transferida para o dia seguinte, tamanha a de
ficiência desse serviço lá no meu Estado. Não vou negar 
que onde existe o sistema de discagem direta - e iss_o 
existe em apenaS 6 inunicfpios dos 72 municípios que 
compõem o Amazonas- onde existe o DDD a eficiên
cia é notável, mas onde não existe, onde depende do 
mensageiro, onde depende de pedir à Central Telefônica 
a 1igãção, nós ainda estamos, no Amazonas, nos te-mpos 
em que os selvagens se comunicavam através do famo_$0 
"tam-tam". 

Era a informação que qUeria dar a V. Ex• 

O. SR. MARCELO MIRANDA - Obrigado pelo 
aparte, nobre Senador Fábio Lucena, e este. é e;~~;atamentc 
q ponto central da minha fala, uma vez que várias são as 
localidades do nosso Brasil onde a comunicação, através 
de telefone, ainda não atingiu. E os nossos irmãos dessas 
localidades ainda se utilizam de formas rudimentares, 
como nos tempos da história de nossos avós, para seco
municarem, através de correios a cavalo, como eu disse, 
ou, então, pelos caminhos e pelas picadas, através da
quele:s: ·que levam c trazem as notícias a pé. Ainda exis
tem esses lugares no nosso Brasil. E vou-me referir exa
tamente a um lugar não com a transmissão dessa manei
ra, como acabei de dizer, mas no corãçãõ áõ-Br:asiÇOil.de 
a comunicação é feita, ainda, com bastante dificuldade. 

A busca da capital, para o,bolsão s_ul~mato»grossense 
para us relações de natureza pública c privada, é feita 
com enorm-es sacrifícios. 

A ligação rodoviácia _é péssima, com o trânsito inter
rompido em boa parte do ano. Em razão disso o percur
so é feito pelo Estado de São Paulo, com uma volta de 
mais de cem quilômetros. A opção ê a linha férrea, que 
todos relutam em utilizar, dadas as suas precárias con
dições e a qualidade cada vez mais decadente dos ser
viços. Além disso os horários não atendem às necessida
des dos usuários, com seus c_anstantes atrasos, cerca de 
dez horas para um percurso de pouco mais de trezentos 
quilómetros. -

As imagens _Qas emissoras de TV _de Campo Grande 
aind.a não puderam chegar ao bolsão e mesmo os jornais 
da capital quando ali chegam, esporadicamente, o fazem 
com muito atraso. O Governador Wilson Barbosa Mar
tins estuda a viabilização de meios e recursos para fazer 
chegar ao Çlolsão <!-S imagens de televisão geradas na Ca
pital. 

Resta comentar sobre os serviços de telefonia, que é o 
assunto, a razão e o motivo deste nosso pronunciamen
to. 

Dentre as cidades do bolsão, que compreende Brasi
Jándia, Três Lagoas, Ãgua Clara, Selvlria; ApareCida do 
Taboado, Ino_cência, Paranaíba e Cassilândia, podendo
se incluir agora também o novo município de Costa Ri
ca, nos altos do rio Sucuriú, apenas Três Lagoas conta 
com serviçoS telefônicos completos. E é também Três 
Lagoas, a única que conta com os serviços da Rede Fer
roviária, antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, 
hoje integrante da RFFESA- Rede Ferroviâria Fede
r•] S/ A. 

A TELEMAT- empresa concessionária em todo o 
Estado de Mato Grosso do Sul para exploração de ser
viços públicOS--de telecomunicação, instituída em lei, ob
servadas as limitações ditadas pela conjuntura.naciOOã.l, 
tem desenvolvido um esforço no âmbito da integração_ 
dos municfpios, contribuindo, decisivamente, para 0 

processo de desenvolvimento e consolidação a nível polí
tico, económico e social. No bolsão sul-mato-grossense 
tt::m raízes fincadas e sua presença marcada nas "cidades 
de Três Lagoas, Brasilándia, Água CÚtra, Selvíria, Ino
cência e Costa Rica. 

Nas demais destacam-se Aparecida do Taboado _e Pa
ranaíba, cujos serviÇOs de telecomunicação são operados 
pela Companhia de Telefones do Brasil Central -
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CTBC, com sede _cm Ubcrlândia (MG) e CasSIIândia 
peh1 TELEOESP- Telecomunicações do Oeste Paulista 
SfA. sucessora da INETEL, de Ja(es- SP. 

Os serviços de Cassilândia e Aparecida do Taboado 
são explorados irregularmente, sem -~oncessão, o q_u~ sig
nifica que tais scrviçoiiforam ilnplantados sem autori
.mçiío competente ao arrepio da lei. 

O atendimento das comunidades, inclusíve em função 
disso, é extremamente precário, nãO" satisfazendo as reais 
necessidades. 

A canalização do tráfego interurbano dessas localida
des, inclusive Paranaíba, é feita para outras Unidades da 
Federação, Minas Gerais e São Paulo, onde as entidades 
operudoras têm sede. 

Tais serviços, comparados com os da TELEMAT, que 
assiste Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, colocam o 
bolsão, em termos de comunicação telefônica, de volta 
aos tempos da comunicação do começo do século. 

Os cantatas, via telefônica, da Capital cOm os municí
pios assistidos pela CTBC e TE"LEOESP são muito difí
ceis e muitaS vezes impossível. t C•.)mUm receber-se a in
formação de que devemos aguardar um mínimo de seis 
horas para que a ligação se complete. E, quando comple
tada, em especial durante o dia, a comunicação é difícil, 
quase ininteligível. 

Dotada de aparelhagem obsoleta, assentada ainda em 
linha física, quando estamos na era das microondas, es
tes serviçOs -rião ate"ndem maiS às necesSidadeS do nosso 
tempo. 

Ao se considerar que a CTBC e a TELEOESP aden
trou o território de Mato Grosso, hoji Mato GroS-so do 
Sul, por via de convênios com aquelas prefeítUi'as nlu_ni
cipais, sem a anuência do Governo do Estado, hav~os 
de concluir que hoje ela representa um sério obstáculo 
para o desenvolvimento da região, -em eSpecial no que 
respeita à integração do bolsão com o próprio Estado de 
Mato Grosso. "-

A presença da CTBC e TELEOESP impede que a TE
LEMAT estenda aos demais municípios do bolsão os 
seus excelentes e modernos serviços. Estas referidas em
presas já ti\ieát.m -durante longos anos_ a possibilidade de 
implantar serviços eficientes e lnodei-nos, não o fazendo 
pela ilegalidade de suas presenças como concessionárias 
em Mato Grosso do Sul, obstando, assiffi, o progresso e 
o desenvolvimento de toda uma imensa e rica região. 

Esta a razão, Senhor Presidente e Senhorês SefladO-res, 
da nossa presença hoje nesta tribuna para registrar, _em 
nome de meu Estado e, mais precisamente, em nÕme da 
população laboriosa do chamado bolsão sul-mato
grossense um veemente apela ao Senhor Ministro das 
Comunicações -para que, ãtrãvês di i'ELEBRAS, deier~ 
mine as providências necessárias à substituição, a c_urto e 
médio prazo, das empresas CTBC e TELEOESP pela 
TELEMAT, respeitando o pioneirismo das pessoas ou 
entidades que muito fizeram, em termos de teleComuni
cação, para o processo de interiorização do País e para a 
integração nacional. " 

O Sr. José Lin.s - Permite V. Ex.' um aparte? 

O SR. MARCELO MIRANDA - Pois não. 

O Sr. José Lins- Reporto-me à refeiência que V. Ex• 
fez ao trabalho do Ministério das_ Comunicações. Real
mente, o trabalho desse Ministério tem sido extraordi
nário, embora nos -últirTios -anos, em função da falta de 
recurso, sua dinâmica" tenha caído um pouco. Mas, O 
progresso tem sido muito grande. No Nordeste, regiãO 
pobre, praticamente todas as cidades já estão interliga
das e muitas delas com DDD; quando não dispõem de 
DDD, dispõem, pelo menos, de um monocan~l, um sis
tema mais modesto. O velho sistema de estender linhas 
físicas sempre funcionOu mal. Mesmo porque, no míni
mo, eram destruldos pelas próprias populações por onde 
passavam. Funcionavam de um modo muito precário. 
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Hoje, a coisa se faz- atravês de microondas, sistema que 
já dispõe de autoproteção. O grande problema' da Ama
zônia e, possivdmente, de Mato Grosso é o problema da 
topografia: HOje essas transmissões estão baseadas num 
sistema de torres. As torres canalizam o sinal dirigido de 
um ponto elevado a outro, atê chegar à cidade qu~ pre
tende servir. No entanto, na Amazônia e não sei Se em 
Mato Grosso, eles têm que usar o sistema de tropodifu
sào: um sistema indireto, de eficiência bein menor. De 
qualquer mQdo, parece-me importante problema que V. 
Ex• hoje levante, porque o surto de progresso que estã 

__ cheg~ndq ao seu Estado é realmente ex.tra.ordinârio. E, 
sem telecomunicações, esse esforço encontrará al_gum es
trangulamentÕ. t o mesmo problen:ta da Amazônia q~e 
reclama maior esforço nessa área. Receba V. Ex' o nosso 
apoio pelo ape_lo que faz em beneficio do seu Estado. 

0 
O SR. MARCELO MIRANDA - Senador José 

Lins, é exatamente ... 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Senador, apenas para 
complementar uma informação do Senador José Llns, e 
para argllír que, se o grande problema de Mato Grosso 
ou da Amazônia é a topografia, não há no País nenhuma 
topografia tão favorável à implantação de tropodifusão 
ou de microondas do que a Região Amazônica. Lá, nós 
somos uma planície; não há obstáculos de ordem topo
-gráfica~ não há montanhas no Amazonas, capazes de im
pedir aquilo que S. Ex' chama a livre transmissão da in
formação por microondas ou por tropodifusão, porque 
parece-me que, no Amazonas, está havendo um retarda
mento grave, muito grave de ação do Ministério das Co
municações. Se ele pudesse acelerar essa atuação, tanto 
na Amazônia, quanto em Mato Grosso, nós teríamos, a 
curto tempo, isso é que nos interessa, um avanço nesse 
sistema de telecomunicações. De sorte que V. Ex' tem 

-~toda razão, quando reclama do Ministério competente 
soluções prontas e urgentes para esse problema que é da 
maior gravidade para nossas respectivas regiões. 

9 SR. M~RCELO MIRANDA- Eu gostaria de di
zer ao Senador José Lins que o Estado de Mato Grosso 
do Sul recebe,_através _de microondas em toda a sua ex
tensão. Grande parte do terrítório é atingido, realmente, 
por microondas. Vai a Mato Grosso, a Rondônia. Ve
mos alguns lugares longínquos como o Acre, Ariquemes, 
umã cidade _pequena, Presidente Médici, algumas cida~ 
des lá de Rondônia, através do DDI, através do DDD 
falar com o murtdo todo e falar com o Brasil. A_qui, nós 
nos referimos, ex.at<J,.mente, a uma região bem no coração 
t;io Brasil, uma r~ião vizinha de São Paulo, ás vezes, gri
tando de uma margem do nosso Estado; é como se.o rio 
Paraná fosse uma barr~ira ___ entre o desenvolvimento do 
Estado, entre __ a parte desenvolvjda do nosso País, o Esta
do de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, através do 
_rio Paranaíba e do rio Paraná, não pudesse chegar nesta 

- região a que estou me referindo, hoje, produtora de 200 
mil toneladas de soja por ano- que gostaria, também, 

- de falar para o Brasil, ou de falar ao mundo, de falar 
para Chicago, de Saber o valor do preço da soja na Bol
sa, de_ imediato. Mas, _como as empresas que exploram o 
s~iço _de telefone nesta região são empresas de Minas, 
s~o empresas de Sã_o_ Paulo, que entraram no Estado sem 
a anuêilcia do Governador do Estado, talvez, com 
anuência apenas do Prefeito, que quisesse, naquela oca
sião, atê-mesmo U:través de uma .demagogia, fazer a im
plantação do telefone.- e não quero tirar, até mesmo, a 
validade desse processo, ou desse sistema implantado, na 
_ocasião em que foi, no nosso Estado- a solicitação que 
fazemos é que a empresa que hoje detém, no Estado de 
Mato Grosso do Sul, por lei, a concessão em nosso Esta
do, também tome conta deste bolsão sul-moto
grossense, deste coração do Brasil, e coloque ali um siste
ma mais moderno para a transmissão e para falar com o 
mundo. 
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O Sr. José Lins- V. Ex' me permite um aparte? (As
sentimento do orador.)_- Acho que, nesse sentido, V. 
Ex• vai ter total apoio da TELEBRÃS, porque toda essa 
organização foi preconizada por ela, isto é, com organi
Zações estaduais, ex.atamente com este objetívo a que V. 
Ex• se refere e eu suponho que a TELEBRÁS vai ter o 

_maior interesse em analisar este problema para atender à 
solicitação de V. Ex' Quanto ao prqblema da A_mazônia, 
eu ouvi, hú pouco tempo, uma informação de que, real
mente, a planície e a cobertura vegetal, ao invés de facili
tar, dificult;;tm a transmissão do sinal direto, isso por fal
ta de pontas de apoio para torres e pela absorção, pela 
camada vegetal, do sinal dirigido. Entretanto, esta é urita 
informação de ordem técnica, sem maior significàção, 
porque o importante_é que realmente a regíão seja bem 
servida. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, permita-me so
mente meio minuto. (Assentimento do orador.) - De 
-Manaus a Tabatinga, nobre Senador José Lins, são 2.100 
km lineares de extensão. No entanto, existe o sistema 
DDD, de Manaus ao município mais distante da Capi
tal: 2.100 km, de sorte que a selva não se constitui em um 
obstáculo à transmissão di reta, a microondas ou à trapo
difusão. 

O SR. MARCELO MIRANDA- Muito obrigado, 
nobres Senadores, pelos apartes. 
Co~cluo, Sr. Presidente. 
E inaceitável, Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, que uma 

região como a que aqui enfocamos, nos limites dos Esta
dos de Goiás, Minas e Sào Paulo, portanto, no coração 
do País, ainda se encontre em estágio tão atrasado, 
quando os sistemas DDD e DOI alcançam as mais re
motas e longínqiias distâncias do território nacional. 

Estes os motivos que nos trazem à tribuna, em prol 
dos quais pedimos o prestígio e o apoio dos ilustres inte
gnmtes do Senado Federal. 

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

O SR. PRI':SIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. -ROBERTO SATURNINO (Pronuncia o se
guinte discu_rs~?. SeTD reViSão-do orador.)- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores: 

O Congresso Nacional está, hoje, diartte de uma res
ponsabilidade bastante concreta e bastante grave, a de 
analisar e pronunciar-se sobre o projeto enviado pelo 
Executivo, disciplinando o uso do soto urbano. Trata~se, 

. Si'~. Presidente, evidentemente, :de_ um dos assuntos mais 
importantes do Brasil de nossos dias, um dos grandes 
problemas nacionais que afligem a nossa população. 

O Governo agiu bem, Sr. Presidente, e isso deve ser di
to. Não usou o decreto-lei, desta vez, não usou, sequer, o 
mecanismo do decurso de prazo, enviand_o-o ao Con
gresso para que aprecie, para que discuta, para que exa
mine e se pronuncie, no período que achar necessârio, 
sobre matéria tão relevante. 

E naturalmente cabe ao Congresso corresponder à ex
pectativa criuda, demonstrando que a tramitação normal 
é eficaz, mesmo quando se trata de um assunto comple
xo, de um assunto que envolve interesses tão grandes e 
tão diversos como é esle do disciplinamento do uso do 
solo urbano. 

Do projeto a que me refiro, pelo que li, posso dizer 
que é bom e que veio atrasado. Digo que veio atrasado 
porque o estado de nossas cidades é, como todos sabem, 
calamitoso. Cresceram nossas grandes metrópoles desor
denadamente, ao sabor da especulação e com lances de 
favorecimentos a grupos especuladores, por muitas vezes 
realmente espantosos. E, tendo vindo atrasado, 
constituiu-se, esse fato, mais uma razão para que o Con
gresso Nacional se dedique a esse assunto com o senti-. 
menta de_ urgência que o assunto requer, sem prejuízo, 
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evidentemente, do cuidado na anâlise dos aspectos que 
envolvem a questão, e sem prejuízo, também, da audiên~ 
cia, da consideração dos pontos de vista e dos interesses 
das diversas partes que estão em jogo na consideração 
desse assunto. 

Mas, digo também que o projeto é bom, a meu juízo, 
pelo que pude ler, num primeíro exame sem maior pro
fundidade. Ê bom porque, em sua filosofia, o projeto co
loca o conceito de propriedade sujeito às imposíções do 
interesse sociaL 

E essa, Sr. Presidente, é a nossa filosofia, também. 
Esse é o prin-cípio que achamos que deve reger tudo aqui
lo que diz respeito à propriedade de ativos, de meios_de 
produção em geral em nosso País. 
, As duas inovações contidas no projeto e que mais nos 

animam, a obrigatoriedade da construção e o dirCítõ-de 
preempção, obedecem a este princípio, o princípío da su
jeição -do direito de propríedade ao interesse social. 

E positiva, também, a meu juízo, é a definição das atri
buições das três esferas de poder, no trato da questão ur
bana. 

Lamentamos -e o faço em nome do meu Partido
que não tenha sido incluído no projeto o dispositivo da 
usucapiào urbana. ~ nosso dever procurar emendá-lo, 
procurar acrescentar esse dispositivo para enriqUecer o 
projeto na sua transformação em lei, q~as deve-se reco
nhecer que, não obstante_esse omissãõ~ o projeto é positi
vo e constitui um avanço substancial em relação à si
tuação presente. 

Esses dispositivos constantes .do projeto, como foi en
viado, transformados em le_i, contribuirão fortemente 
para o aproveitamento em favor da comunidade de cen
tenas de milhares, para não dizer de milhões de lotes e 
terrenos ociosos nas nossas grarides cidades, e dedicados, 
hoje, à especulação imobiliária _que ainda campeia no 
Brasil. 

Sr. Presidente, no Estado_d_o Rio de_Janeiro, o Gover
nador Leonel Bríipla lançou recentemente, poucos dias 
antes do envio do referido projeto ao Congresso, um 
programa que há de ser um daqueles que vão consagrar 
o seu governo, e que se coaduna inteiramente cõm oS Ob
jetivos da proposição govennanental enviada ao Con
gre-sso: Quero me referir ao- programa de distribuição_de 
um milhão de lotes, em 5 anos, às famílias carent_es_ do 
Estado do Rio, com um-inínimo de urbanização no que 
se refere a saneamento básico, --a energia e a transporte. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex•? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Pois não.-co.m 
todo prazer. 

O Sr. José Uns_- Há poucos dias, nobre Senador Ro
berto Saturnino, li, aliás justamente_no dia em que o Go
vernador Leonel Brizol<!.. viria falar com o Presidente da 
República pela primeira vez, li uma declaração que te· 
nho certeza não partiu do Governo do Estado do RíQ de 
Janeiro_, _Uma declaração que me criou espécie, pelã ma
neira como foi feita. Dizta-se que o GoYetQO __ dg Rio de 
Janeiro iria pleitear recursos para distribuir lotes aos in
vasores de terras. Evidentemente, isso não teria sentido. 
Seria o mesmo que incentivar a desordem e a invasão. 
Logo depois tive conhecimento da troca de idéias entre o 
Governador Leonel Brizola e o Ministro Mário An- -
dreazza. Os __ termos foram completamente diferentes, 
exatamente no sentido em que V. Ex• põe a questão. 
Considero oportuno esclarecer esse ponto. Não foi ceta
mente aquela uma declaração do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro. Quailto à análise que V. Ex' faz do proje
to, de Lei dos Solos Urbanos, V. Ex• tem inteira razão. O 
nosso Líder, Aloysio Chaves, fez, aqui, uma apreciação 
sobre esse projeto, que não é perfeito, mas, segUndo as li
deranças de todas as camadas sociais do Pafs, está na di
reção certa. Ele merece ser analisado com profundidade 
para ser melhorado e aperfeiçoado. Mas, é fora de dúvi-

da que o Governo vem tentando encontrar soluções para 
esses graves problemas sociais. Agora mesmo, o Minis
tro Venturini esteve no Norde$te, reunhL~o_dos os gover
nadores_ na SUDENE, para analisar o problema da terra 
no rodo ruraL Quem sabe, se alguma coisa também não 
surgirã para resolver esse crucial problema, que há tanto 
nos aflige. São dois problemas fundament_ais. Eu me 
congratulo com V. Ex• pela lembrança de c_omentar esse 
projeto, que é certamente um daqueles d!!i IU<!.ior interesse 
social já surgidos no Con_gresso, pelo menos durante o 
tempo em que aqui estou. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Eu é que me 
congratulo, nobre Senador, com o aparte de V. Ex•, com 
o qual concordo inteiramente, repetindo o que jâ havia 
dito aqui, que a meu juízo o projeto enviado realmente 
está na direção certa, e esperando também que, como V. 
Ex•, no que respeita ao uso do solo, também no meio ru
ral, tenhamos uma proposição capaz de resolver, ou pelo 
menos obviar, em grande parte, todo este conjunto de 
conflitos que têm surgido ultimamente no território na
cional; e também me congratulo pela oportunidade que 
V. Ex• me dá de afirmar, por tudo que Conh_eço, e co
nheço em detalhe, em profundidade, o pensamento do 
'Governador, que aquelas declarações que apareceram na 
imprensa, hâ dias atrãs, a qY.e V. Ex• aludiu, são real
mente declarações profundamente distorddci.s em re
lação ao que teria dito o G~vernador. Realmeq_t_e, houve 
processos de invasões, logo ap6s a tomada de posse do 
Governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, o Gover
nador procurou resolver, por métodos pacíficos, a si
tuação desses invasores, garantindo, enfim, a situação 
dos proprietãrios e proCurando encaminhar a_queles ci
dadãos que buscavam fazer ali a sua moraaia para ou-

- tras localidades; e o que aconteceu ê que esse fato em si, 
que é um fato grave, é um fato social de gravidade, des
pertou, no Governador, o sentimento da urgência desse 
problema; e o levou então a procurar uma formulação 
que lhe pareceu mais ·adequada, e que a n6s, também, 
nos parece a mais adequada, que é a de buscar, com o 
auxílio do Governo Federal, a execução d_esse programa 
_ex.t~nso de_ distribuição de lotes às famfliaS. carentes. 

O Sr. Marcelo Miranda- V. Ex• me cgncede um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINQ - Pois n_ãç. 

O Sr. MarcelO Miranda - Senador Roberto Saturni
no, quero dizer a V. Ex• que, ao ver publicado, nosjor-

___ nais, a lei de uso de solos, esse projeto também me fasci
na. Procurei lê-lo na sua profundidade. E;, como V. E~-'. 
acho que o prOjeto- veio atrasado. Entretanto, nunca é 
tarde para se consertar e para impedir, através de um 
projeto dessa natureza, que os bens que ele possa trazer 
em seu bojo cheguem a-inda ·a tempo, principalmente, nas 
classes mais humildes da nossa sociedade e dos centros 
urbanos." Como V. Ex•, analisei cada um dos itens, cada 

-uma das particularidades desse projeto e, também, quan
to à usucapião; estamos de acordo quanto à sua inclusão 
- que não fez paf1_e - e eu aCrescentaria, __ ainda, que 
para ·evitar a especulação imobiliária, e para ajudar até 
as administrações municipais, que pudéssemos~ fazendo 
unlã modificação :através P:o recolhimento do_ Imposto 
P~edial e Territorial Urbano, para os novos loteamentos, 
em que hoje é permitido ãJ,enas que-pse cobre o imposto 
do lote que ~tâ sendo.vendido, ao invés de~ cobrar, da-: 
queles que possuem a maioria dos lotes, todo o imposto 
atr~sado, n6s_poderíamos também, nessa lei, inserir um 
item referente ao Imposto Territorial Urbano; para que 
possamos ter um pouco mais de renda para as prefeitu
ras nlllhicípais; evitar com que essas imobiliãrias façam 
os loteamentos a Se!J. bel-prazer. Com poucas cons
truções n6s somos obrigados, e vemos os governantes 
desta cidade, os prefeitos obrigados a levar os benefícios 
da administração pública, energia elétrica, saneamento 
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básico, linha _de ônibus, telefone, uma série de benefícios, 
em loteamentos às vezes 10, 20, 30 quilômetros distantes 
do centro da cidade, e vemos que es.sas imobiliárias dei
xam de pagar esse Imposto Territoríal Urbano, pagando 
apenas o imposto do lote que está sendo transferido. Tal
veZ esse seja um ponto importante, e que eu gostaria de 
lembrar a V. Ex• Muito obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito bem, Se
nadár. Vejarri os nobres Senadores que, com o aparte do 
Senador Marcelo Miranda, atesta-se a possibilidade de 
m-elhorias serem introduzidas no projeto enviado pelo 
Executivo, de acordo_com a experiência que cada um dos 
Congressistas traz de seus Estados, com a vivência que 
têm dos problemas, e com a audiência dos interesSes que, 
naturalmente, se manifestam e chegam ao seu conheci
mento. E exatamente no caldeamento dessas opiniões, e 
no interrelacionamento desses interesseS legítimos é Que 
se vai co_nstruir a lei, a partir do projeto enviado, a lei 

-Que atendã inelhor ao grande interesse nacional Para a 
solução deste ma8:fto problema· qüe é o do uso do solo 
urbano no território brasileiro. 

Mas, Sr. Presidente, volto a me referir aci programa do 
Governador do Estado do Rio de Janeiro, de distri
buiçii.o de lotes às famílias carentes; para dizer que a ide.

. ia é de abrir caminho para que o próprio povo, com a 
PI-Opriêdade. e a posse dos terreflos, e com pequenas aju
das de material, construa suas próprias casas, nuni pro
cesso de melhoramentos sucessivos, dando origem aos 
bairros e às vilas, como ocorreu historicamente em qUase 

·tOdas· às ·nossas cidades. Ê uma inudança realmente subs
tantiva na polífici habitacional, que vem sendo adotada 
no Pais, política essa cheia de intermediações enca'reoo
doras, e que -por isso mesmo tem demonstrado a sua in
capacidade para alcançar o objetivo social fundamental, 
alcançar plenamente este ob}etivo social de pro_piciar 
moradia própria às camadas mais pobres da população. 

_É uma verdadeira revolução nos métodos e na orien
ta'çãO. E com essa revolução, sim, acredito que possamos 
cUmprir a met3 fundamental a que me referi. E ao aten
der ao_ objetívo -socíal estaremos, também, freando, por 
~utro Jãdo, a inchação -das grandes ~idades, na medida 
_em que daremos prioridade à distribuição de lotes, no in
terior do Estado; e estaremos, também, paralelamente, 
incentivando de maneira maiS direta o desenvolvimento 
da indústria de materiais de _construção. 

O Sr. A_lberto Silva - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Ouço, com 
atenção, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Roberto Satur
nino, quero congratular-me com V. Ex• pelo discurso 
que faz, não só com relação à mensagem governamental, 
em relaçãO à lei que vai disciplinar o uso do solo urbano, 
e-fã fotcome·nta-da áqui, nos apartes que foram dados a 
V. Ex•, mas principalmente quero congratular-me, e 
aproveito no aparte a V. Ex•, e por intermédio de V. Ex• 
levar as nossas congratulações ao Governador Leone_l 
B.rizola por essa iniciativa. V. Ex• descreveu, rapidamen
te, e peÇo deSCulpas por interrompê-lo justamente quan
do descrevia o programa do Governador, ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ao contrãfio, eu 
é que agradeço a V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva--: .. porque acho que ela acertou 
em cheio no proble_!l1a da moradia urbaqa, ou mesmo da 
moradia daqueles que necessitam de casa, e que até ago
ra têm tido, c_omo única alternativa, ter que se inscrever 
nesses en_onnes e complicadoS loteamentos que se fazem 
por aí afora, em 'iue se constroem casas de um quarto 
apenas. No meu Estado, então, parece que se decidiu que 
as famílias devem morar num quarto, não importando 
que tenham 10 ou mais pessoas; parece até_ que os proje-
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tistas que apresentam suas plantas para o BN H, têm a 
volúpia de reduzir o custo da construção, reduzindo o 
metro quadrado, o que, é uma questão até de desumani
dade para com as famílias. E elas não têm outra alterna
tiva, têm que se en.quadrar dentro daquel~ d_isposítivo e 
pleitear, às vezes em filas, uma casa que geralmente não 
atende às suas necessidadesr Como disse a V. Ex•, no 
meu Estado a casa é um quarto, uma sala, com um fogão 
dentro de casa, não tem quintal, não se tem o sentimento 
de propriedade, não há recursos para aumentar a casa 
como eles imaginam; não tem nem para comer, quanto 
mais para aumentar a casa. Quero crer, que o Governa
dor Leonel Brizola, com este plano oportunfssimo que 
V. Ex', neste instante, traz ao conhecimento da Casa, vai 
certamente, competente engenheiro que ele é, deddir 
sobre o mínimo dessas áreas a serem construídas, quer 

·dizer, casas que tenham pelo menos três quartos para 
abrigar uma família, os rapazes e as mocas, e também 
para que o custo da produção seja realmente condizente 
com as posses de quem vai comprar. Devo dizer a V. Ex• 
que nós temos um exemplo no E.!.lado do Piauf, quando 
Governador, - e posso atê, por intermédiO de V. Ex.f, 
mandar para o Governador Leonel Brizola, a experiên
cia que fizemos no Piauí: uma casa de três quartos, sala, 
cozinha, ârea, pequena área de lazer, murada - e nós 
conseguimos reduzir aquele custo a um valor mfnimo, só 
com uma engenharia adequada à necessidade da casa. 
Quero crer que esse é: o primeiro passo e, com 1 milhão 
de lotes, provavelmente o Governador Leonel Brizola 
vai resolver um problema crucial no Rio de Janeiro, que 
incha dia-a-dia, como nós todos somos testemunhas. 
Quero cumprimentar V. Ex', pelo que diz nesta tarde, e 

'levar os cumprhi1e-nt0s ao Governador Leonel Brizola, 
pela oportunidade da iniciativa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Recebo, nobre 
Senador Alberto Silvci, com redobrada satisfação_ecom 
um justo orgulho, o aparte de V. Ex' t_Eazendo apoio a 
esta inidativa,já que todos reconhecemos ser V. Ex• porM 
tador de uma experiência valiosa, como Governador que 
foi, tendo enfrentado esses problemas e, ao curso de sua 
gestão tendo recolhido muitas conclusões de tentativas, 
de acertos c de erros, que certamente cometeu como todo 
e qualquer governante. De forma que o depoimento e o 
apoio que _V. ExJ traz, são altamente estimulantes para 
nós e eu, certamente, os transmitirei ao Governador, 
como elemento que vem reforçar enormemente a nossa 
convicção. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: enfim, o que quis dizer 
nestas breves palavras, ao curso deste final de sessão, é 
que as duas iniciativas a que me referi, tanto a do Gover
no, do Executivo, ao enviar o projeto de disciplina o uso 
do solo, e a do Governador Leonel Brizola, ao estabele
cer e traçar o rumo do programa de distribuição de lotes, 
se complementam, a meu ver, com muita justeza e com 
multa integração. Quero dizer também que esperamos 
nós, fluminenses, uma ajuda mfnima do Governo Fede
ral para a consecução desse programa- uma ajuda mo
desta, nos termos em que foi colocada pelo próprio Go
vernador, ao se entrevistar com o Presidente da Repúbli
ca e com o Ministro do Interior, assim como, também di
zer que a Nação, os brasileiros esperam do Congresso 
Nacional, a apreciação mais rãpida possível, condizente 
com a necessidade de cautela e de profundidade no exa
me da matéria, a apreciação e a elaboração, no prazo 
mais breve possível, desta nova lei que disciplinará, por 
prazo bastante longo, o uso do solo urbano no nosso 
País, colocando o crescimento de nossas cidades em pa
drões mais condizentes com o estãgio de civilização que 
nós já atingimos e com os projetas de desenvolvimento, 
não só econômico, mas social e político que tOdos nós al
mejamos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa

lavra ao nobre Senador Luorival Baptisfa. 

DIÃIYO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

O SR- LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr- )>resjdente, Srs_.Senadorcs: 

Infelizmente, aus~nte do Plenário, não me foi possível 
assistir à sessão de sexta~feira passada, quando diversos 
Senadores se_manjfestaram sobre a inconfundível perso
nalidade do eminente brasileiro que foi o Senador Tarso 
Outra que, depois de uma brilhante carreira poHtica de 
40 anos d~ ininterupitas atividades, faleceu em Porto 
Alegre, no dia 5 de maio do corrente, poucos dias antes 
de completar 69 anos de idade. 

Não pretendo alongar-me, neste condso pronuncia
mento, sobre as admiráveis qualidades e a trajetória 
político-administrativa do ex-Ministro da Educação e 
Cultura, no Governo do Presidente Costa e Silva, qUe 
teve o privilégio de exercer o mandato de Deputado Fe
deral -, como um dos mais votados -, durante cinco. 
Jegislaturas conSecutivas e Senador desde I 970, cujo de-_ 
sempenho sempre se caracterizou pela excepcional com
petência e exemplar dignidade. 

Apesar da insidiosa doença contra a qual lutava com 
extraordinária coragem, desde 1918, o Senador Tarso 
Outra soube transformar quantos o conheceram, em 
amigos e admiradores. 

O Rio Grande do Sul perdeu um dos seus maiores e 
mais dignos filhÕs. 

O falecimento do Senador Tarso Dutra, ao qual me li
gavam afetuosos laços de fraternal amizade- fortaleci
da desde longos anos, como Deputado Federal e ultima
mepte, como Senador-, deixou os seus amigos e com
panheiros, nesta Casa do Poder Legislativo, traumatiza
dos. 

Não poderia deixar de mencionar, neste momemto, a 
relevante cooperação do Senador Tarso Outra para so
lução de importantes problemas eduç:acionais de Sergi
pe, quando Ministro da Educação e CuJtura-

Sérido, nessa época, Governador do Estado, tive opor
tunidade- de solicitar-lhe diversas ,Rrovidências em be
nefício do povo sergipano, o o que fui atendido com a efi
Ciência que caracterizava o então Ministro Tarso Outra. 

O Brasil inteiro lamenta o desaparecimento desse in
signe gaúcho, pelos assinalados serviços que prestou ao 
seu Estado e ao País, no decorrer de uma nobre, modelar 
e fecunda existência. 

Eram estas as ligeiras considerações que desejava fazer 
Sobre o Senador Tarso Outra- o insigne colega recém
falecido -padrão de capacidade cultural e de inexcedí~ 
vel probidade; ao mesmo tempo desejaria, ao concluir, 
expressar as minhas sinceras condolências à sua digna esM 
posa Dona Maria Leontina Degrazia Outra, seus filhos e 
netos, que estão consternados com o seu falecimento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Não há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presenM 
te sessão, designando para a sessão ordináría _de ainanhã, 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 628, de 
1983,_de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n~'l21, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Passa Quatro 
(M_G) a el_evar em CrS 46.449200,00 (quarenta e seis mi
lhões, qu<"!trocentos e quarenta e nove mil e duzentos 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 629, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan-
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do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n~> 178, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Oriente 
(MG) a elevar em CrS 69.673_800,00 (sessenta e nove mi
lhões, seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno (!:_n_iço, do Requerimento n'>' 630, de 
1983, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitan
do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de
sarquivamcnto do Projeto de Resolução n~> 283, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Boa Esperança 
(MG) a elevar em Cr$ 61.450.200,00 (sessenta e um nii
lhões, qúatrocentos e cinqUenta mil e duzentos cruzeiros} 
o montante de sua dívida consolidada, 

Votação, em turno único, do Requerimento n"? 631, de 
1983, de autoria do Senador João Castelo, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução nl' I 11, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a 
elevar em CrS 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, qui
nhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 632, de 
1983, de autoria do Senador João Castelo, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n~' 144, de 1982, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a 
elevar em Cr$ 725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco 
milhões, quarenta e três mil e cento e cinqüenta .cruzei· 
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nQ 167, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n9 1.028, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Vazante (MG) a 
elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.029 e 1.030, de 1981, das Co
missões: 

--=de Con_stituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favoráveL 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~> 168, de 1981 (apresentado pela Comissão de: Econo
mia como- conclusão de seu Parecer n~' I.Õ31, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Jtanhomi (MG) a 
elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, dUzen
tos e vinte e quatro mil e seiScentos cruzeiros) o montan
te -de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.032 e 1.033, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
~amos; e 

-de Municípios, favoráveL 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nQ 177, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n'>' 1.080, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itumirim (MG) a 
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elevar em Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e 
trinta -e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante- de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos !.081 e 1.082, de !981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jutidicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 197, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão_ de s_eu Parecer n~' 1.174, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG) 
a elevar em Cr$ 25.000.000,00 (vintee-ciriCO -milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'~s 1.175 e l.t76, de 1981, das Co· 
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favorâvel. 

to 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nY 200, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~ 
mia como conclusão de seu Parecer nY 1.183, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ilicínea (MG) a 
elevar em Cr$ 84.684.6_00,00 (oitenta e quatro milhões, 
seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolldad.a, tendo 

PARECERES, sob nYs 1.184 e 1.185, de 1981, das Co~ 
missões: 

-de Constituição e JusilÇa, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 

II 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 205, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como- conclusão de seu PJ;trecer nY 1.229, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pavão (MG) a 
e.levar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi~ 
da consolidada, tendo _ . 

PARECERES, sob nYs 1.230 e l.231, de 1981, das Co~ 
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Mwlidpios, favorável. 

12 

Discussão, em turno único~ do Projeto de R~olução 
nYL.06, de 1981 (apresentado pela ComisSão de Eco_no~ 
mia como conclusão de seu Parecer nY 1.232, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis (MG) a 
elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta mil liões, setecentos e 
vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s l.233 e 1.234, de 1981, das Co~ 
missões: 

-de Constituição e Ju.çtiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc, _com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 

13 

DiScussão, em turno único, do ProjetO de Resolução 
n"' 208, de 1981 (apresentado pela CorriiSsão de Ec~no~ 
mia como conclusão de seu Parecer n"' 1.238, de 1981), 

que autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo de 
Minas (MG) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (nOventa e
dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cru~ 
zeirãs) o montante de sua divida con~!Jlidada, tendo 

PARECERES, sob nYs t.239 e 1.240,de 1981,dasC_~~
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurldicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favoráVel. 

14 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nY 210,-de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer nY 1.244, de 1981), 
qUe ãutoriza a Prefeitura Municipal de Urucânia (MG) a 
elevar em CrS 92.175.300,00 (noventa e dóis milhões, 
cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.245 e 1.246, d~ 1981, das Co
misSões: 

-de Constituição e Jusriça, pela constitucionalidade e 
JÚtidícidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Munidpios. favorável. 

IS 

- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 214, de 1981 (apresentado pela Comis_são de Econo~ 
mia como conclusão de seu Parecer nY 1.256, de 1981), 
qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias (MG) a 
elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e 
vinte e cinco mil e cem cruzeiros} o montante de sua dívi~ 

. da consolidada, tendo 
PARECERES, sob nYs 1.257 e 1.258, de 1981, das Co

missões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 
16 

Discusslio, em turno úniCo, do Projeto de Resolução 
n"' 215, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~ 
mia corilo conclusão de seu Parecer nY 1.259, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga (MG) 
a elevar em Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e Sete milhões, 
duzentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o rriontãilte de 
sua dívida coosoliduda, tendo 

PARECERES, sob n"'s l.260 e 1.261, de 1981, das Co
missões:-

- de Con.Hituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicldade, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Munfcfpios, favorável. 

17 

Dis-cussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 216, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~ 
mia como conclusão de seu Parecer n<:> 1.262, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos Poções 
(MG) a elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, se
tecentos e vinte c cinco mil cruzeiros e cem cruzeiros)_ o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nt?s 1.263 e 1.264, de 1981, das Co~ 
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e 
juridicidude, com voto vencido do Senador Hugo 
Ramos; e 

-de Municfpios, favorável. 

18 

Discussão, em turno único, dp Projeto de Resolução 
n"' 217, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo-

Maio de 1983 

mia como conclusão de seu Parecer n9 1.265, de 1981), 
que- autOriza· a Prefeitura Municipal de Divinópolis 
(MÚ) a elevar em CrS 460.876.500,00 (quatrocentos-e 
sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e qui
nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
d~. ten-dó -
PARECERES~ sob n.,.s 1.266 e 1.267, de 1981, das Co~ 

missõeS: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade;_ e 
-de Municfpios. favorável. 

19 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n"' 257, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer nY 1.421, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias (GO) a 
elevar em Cr$ 20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos e 
vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida con~ 
solidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.422 e 1.423, de !981, e 269, 
de 1983, das Comissões: 

-de Constituição e Ju.~tiça, pela constitucionalidade e 
jurldicidade; 

-de MuniCtpios. favorável; e 
-de Economia (reexame solicitado em plenário), con-

formando a redução dada ao projeto em seU pare
-cer anterior. 

20 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se-_ 
nado nY 191, de 1979, do Senador Lázaro Barboza, que 
dispõe sobre o parcelamento dos prêmios anuais de segu
ros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob nos \.126 e 1.127, de 1980, das Co
missões:_ 

-de Constituição e Ju.çtiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia. favorável. 

21 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nado n"' 277, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
determina prazo máximo para a instalação de te!_efon_e_s 
adquiridos atravês de financiamentos, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES, sob nYs 832 a 835, de 1981, das Comis-
sões: 
--de Constituição e Justiça, JP pronunciamento: pela 

Constitucíonalldade e juridicidade dQ projeto; 29 
pronunciamento: pela constitucionalidade e Juridici· 
dade do substitutivo da C_omissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; 

-de Tran.çportes. Comunicações e Obras Pi}blicas, fa
vorável, nos termos de substitutivo que apresenta; e 

-de Finanças, contrário ao projeto e ao sUbstitutivo 
da Comissão de Transportes, Comunicações e 
Obras Públícas. 

22 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' i 1._ de 1980, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que introduz alteração na Consolidaçlio das Leis 
do Trabalho, pura o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da reclamtória, tendo 

PARECER, sob n"' 1.150, de !981, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redução do vencido. 

O SR. PRf.SIDENTE (Atmir Pinto)- Esi.í encerra
-da a se-ssão. 

(Levanta-.'ie a sessão às 17 horas e 50 minutOS:} 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO
SE L/NS, NA SESSÃO DE 5-5-83 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. JOSE:. UNS (Pronuncia o seg_uinte discurso.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O excelente comentarista das "Notas Econômicas", o 
Sr. Joelmir Beting, anunciou, no domingo passado, em 
sua coluna, que vem aí o PRONYLON. Esse..é o titulo 
da sua nota, uma crítica mais do que oportuna à buro
cracia, à irracionalidade dos falsos cientistas e dos dema
gogos, ainda que bem intencionados. 

Diz o Sr. Joelmir Bcting, no seu artigo: 
Vem aí o Prony(on 
.. Lembram-se do Proarca? 
Deus marcou data para o dilúvio da expiação 

universal e deu prazo de sobra para a providência 
governamental. Depois de quarenta dias de reunião 
ministerial, nasceu um grupo de trabalho para o 
lançamento do programa de s~Ivação nacionaL" -
isto na época de Noé, é claro. 

"'De comissão em comissão, de concorrência em 
concorrênciã"e de simpó~~io em simpósio, a coisa foi 
ganhando corpo, mobilizando todas as forças v'tvas 
dJ nação ameaçada. Eis consagrado o Proarca. 

Os ecologistas e os tecnocratas cruzaram suas fi~ 
gurinhas acadêmicas, os políticos e os empresárioS 
racharam suas caixinhas de praxe, os assessores e os 
cónsultores arrumaram empregos em dobro, as de~ 
núncias e os ínquérítõúUITiúituaram o cronograma 
da arca., as dívidas financeiras e as dúvidas tecnoló~ __ 
gicus estouraram os orçamentos da obra •.. 

E lá fora chovia ... 
O velho Noé, o..único que era do ramo da arca, 

não foi aceito pelo Proai-ca._ Peiã si~ples ,~ boa ra~ 
zão: não tinha diploma de engenheiro naval e não 
que~a aguardar a maturação do Promadeira, pro~ 
grama de fomento da floresta .comercial, projetada 
pelo Proarca para suprir o madeirame da arca de 
salvação nacional. 

E fora do gabinete continuava chovendo ... 
Quem conta a história do Proarca é o próprio 

Noé, o único que se salvou a bordo da arca sem re
gistro. E bem acompanhado: anirriais cjue não sãO 
dotados de conhecimentos, apenas de sabedoria." 

São Paulo acaba de inaugurar o seu -Proarca. Já 
no seu 391' dja da chuvarada, a coisa leva o nome de 

crônka é longa. Pe:co à Mesa que faca constar na íntegra 
ao fi~aJ deste discurso. 

O Sr. Passos Pôi-to- Nobre Senador José Lins, V. 
Ex~ me permite u!ll aparte? 

O SR. JOSÉ UNS - Com prazer, nobre Senador 
Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto - Nobre Senador José Lins, V. 
Ex' traz ao debate, _nesta tarde, assunto da maior impor~ 
tüncia, da maior gravidade, da maior atualidade. Pela 
primeira vez na história científica do País, dois grupos se 

- dividem em torno de problemas de suma gravidade_- a 
--incidência do .:·toleoptera Curculionidae" no_s algodoais 

de São Paulo, o combate já projetado pelo Governo Fe
deral, c pelo Governo Estadual, através da Secretaria de 
Agricultura de São Paulo, com o uso do inseticida .. Ma~ 
lathion", um inseticida tóxico. Levanta-se contra isso a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, atra
vés de medida cautelar, junto ao Juiz Federal da 5~ Vara, 
para a proibição da borrifação por helicópteros. Entende 
a Sociedude Brasileira para o Progresso da Ciência, atra
vés dos _entoiDolo"sistas da Universidade de __ Campinas, 

-que nU o é hora do--corrlbate por iríeio do "Malathion", 
em vista de que, estando o ... Co!eoptera Curculionidae" 
em forma larval,_ não surtiria efeito essa aplicação. 

A melhor solução,. então seria a erradiação dos algo
_ do~ is c, com jsto, a possibmdade de controlar essa terrí~ 

- -vel Praga: qtie é chamada a superpraga, a mais dificil e a 
mais grave das pragas algodoeiras, originária -do México, 
e que está chegando ao Br~sil poderá estender~se por 
fodaa região a_lgodoeira, prejudicando a economia do 
nosso. País. Tenh_o a impressão de que V. Ex• vai desen
volver este assunto nesta tarde, e, em acompanhando, 
quero- ter a oportunidade de, trazer a y. Ex• também a 
minha contribuição, e fazer- como creio, V. Ex• vai 
fazê-lo- um ap_elo à Justiça de São Paulo, para que dê 
uma soluçào rápida e defmitiva à questão, porque há a 
posssibilidadc de extensão dessa praga aos algodoais do 
Paraná, hoje o grande rrodutor algodoeiro do País. Essa 
praga talvez sej:i- inuito mais grave do que a s~_a e 4o _que 
ap_rô_pria- inflação. - -

O SR. JOSÊ _LINS- V. Ex• tem toda a razão. Até di
ria que V. Ex• ê que deveria estar proferindo este discur~ 
so,já que êagrônomo e conhece muito melhor de que eu 

- o problema sobre o qual tento versar. Como, porém, se 
tr:ala de problema de -interesse nacional, não me furto, a 
dele tratar, ainda que com as achegas que V. Ex~ puder 
dar-me com a sua inteligência. 

Probicudo. Perdão, Proalgodão_ _ __ Sr. Presidente, São Paulo está em perigo, no que tange 
à sua produção algodoeira. Perdão, eu disse São Paulo 

Está nos jornais de ontem: "O juiz da S• Vara F:e- mas niio ê só Sãõ Paulo que está em perigo. E o Brasil in-
deral concedeu liminar para o fim específico de im- tciro _esta que é a verdade! _ pois, Srs. Senadores, 
pedir ato de desencadear o despejo do inseticida esse caso não diz respeito apenas ao ponto onde a praga 
""Malathion". através de helicópteros, sobre os algo- foi detectada. 

doais das regiões afetadas de Campinas e Soroca- Está em jogo o interesse do País inteiro. 
ba." 

Ministros, secretárl"OS, fabricantes, tecnocratas, 
agrónomos, biólogos, ecólogos; advogados e juízes 
estão discutindo o magno problema desde janeiro. 
Alguns só entraram no caso depois de 15 de março, 
data da posse no respectivo cargo. Afinal, ni~guém 
se lembrou de avisar o tal deColeoptera Curculioni- _ 
dac, simplesmente "bicudo", de_que teríamos troca 
de governantes em março." 

E por aí vai o Jornalista que finaliza a sua crónica, das 
mais contundentes e interessantes, dizendo: 

~·Em tempo; nos meios ambientalistas, cresce 
uma campanha de mobilização popular em defesa 
do bicudo. 

E nos meios empresariais, o da indústria têxtil, 
ganha adesões o· movimentO lançado est_a semana 
pela indústria petroquímica: 

a criação do Pronylon." 
Sr. Presidente, o que quis dizer, o Sr. Joefmir Bettng? 

t que vai acabar, enquanto os tecnocratas conversam, 
toda a produção de algodão do Estado de São Paulo. A 

S~. Presic;fente, o que faço hoje não é um discurso. t 
-~_uma denúncia. A questão é muito mais séria do que apa

renta e requer providências urgentes. Para denunciar o 
que está __ acontecendo, estou~me baseando, exatamente, 
no ReJatório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope~ 
cuária- EMBRAPA, escrito jâ no começo do mês pas~ 
sado. Aliás, nem é um relatório. Li esse documento e 
acredito que o trabalho é um grito, um grito- veemente, 
um apelo a todas as autoridades do País para que olhem 
essu questão com cuidado e com a responsabilidade que 
o caso requer. Diz o Relatórioa da EMBRAPA: 

"A cultura do algodão no Brasil ocupa uma área 
de 3 milhões de hectares e estâ entre as cinco de 
mUior importância económica no País. Essa cultura 
é atacada por um grande número de pragas, e por 
is-So -ê aquela que consome mais inseticidas no País. 
Pois bem, acaba de ser localizado em São Paulo um 
foco de ocorrência de uma das mais sérias pragas 
desse cultivo em todo o mundo. Trata-se de um in~ 
seta chamado, cientificamente, "Antonomus gran-
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dís Boheman", e conhecido normalmente pelo 
nome de "bicudo", uma praga do algodoeiro. Essa 
praga foi constatada em botões florais e em maçãs 
de algodoeiro, nos municípios paulistas de Campi~ 
nas, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, America
na; Piracicaba, Tietê e Tatuí, abrangendo uma área 
superior a 15 mll hectares." 

O Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, ao tomar 
conhecimento dessa ocorrência, mobilizou imediatamen
te uma equipe formada por construtores e pesquísado
res, a fim de constatar no local a extensão do problema e 
sugerlr, .. sem perda de tempo, as medidas necessárias para 
erradiação d_essa praga, evitando sua disseminação às de
mais regiões algodoeiras do País. 

Para combater a praga, a despesa é realmente muito 
gran_de. A cuJ~ura do algodão no Brasil é aquela que con
some-ma,is inseticida. Ora. Sr. Presidente, se o algodão 
desaparecer do Estado de São Paulo, talvez lhe faça mui
ta falta, São Paulo poderá imediatamente substituír essa 
cultura pela da laranja, pela do café ou pela cultura da 
soja. Mas, e o resto do País? O que vai acontecer, por 
exemplo, com o Nordeste, onde os algodoais são perma

. nentes? Se a praga atacar essa cultura, já não teremos a 
menor condição de produzir algodão. 

A despesa, só para combater a praga, anualmente, 
passaria a ser de 120mil cruzeiros por hectare. Iss·o signi
fica mais do que o Preço de venda do algodão colhido em 
cada hectare cultivado no Nordeste. O algodão mocó, o 
melhor algodão do País e um do_s melhores do mundo, 
produz apenas 250 quilos por hectare-ano,· não supor
tando sequer o custo do processo de defesa. 

"A atívfdade algodoeira no País já não é tão atrativa 
como no passado. O elevado custo de produção decor
rente de vários fatores, principalmente da escassez de 
mão~de-obra e do custo do tratamento fitossanhário, 
tem provocado -a nomadismo do cultivo. No-Centro-Sul 
do Pais, muitos cotonicultores passaram a optar por cul
tivos· menos onerosos e com maiores índices de mecani~ 
zação. 

"A -disseminação do bicudo- como é chamada a pra
ga ~nas regiões de cultivo por certo desestimulará no
vos plantios, acarretando altos índices de desemprego no 
meí6 ruraL Grandes contingentes populacionais das re
giões algodoeiras têm.na colheita e nos tratos culturais 
do algodão a sua atividade mais rentável durante o ano. 

... Além disso, é de fundamental importância conside
rar o parque industrial, instalado nas-áreas algodoeiras, 
que, sem matéria~prima, evidentemente~ será obrigado a 
fechãr as suas portas, demitir seus empregados, ou im~ 
portar matéria-prima para poderem trabalhar. 

"A cultura algodoeira abrange quase todo o território 
brasileiro. A ocorrência do foco inicial da praga, no cen
tro do Estado d_e São Paulo, facilita muito a sua dissemi
nação em dire-cãO cio Sul, no Paraná, ao Oeste, em Mato 
Grosso e Goiás, e ao Norte, em Minas Gerais. 

"Dependendo da velocidade da disseminação, em 
pouco "tempo chegarâ à Bahia e aos demais Estados do 
Nordeste, cuja economia, em grande parte, como disse, 
depende do algodão. 

"Observações efetuadas em outras regiões, e mesmo 
nos Estados Unidos, indicam que a dispersão pode ocor
rer num ritmo de 300 km por ano, não sendo, portanto, 
utópico imaginar que em 10 anos não haverá um ponto 
do território brasileiro que não ésteja infestado por essa 
praga." 

O Governo brasileiro, portanto, Sr. Presidente, tem a 
grande responsabilidade de evitar que essa praga se pro~ 
pague a outras regiões produtoras de São Paulo e dosEs
tados vizinhos. 

O combate é feito, como bem disse o nobre Senador 
Passos Pôrto, atravês de um inseticida chamado ma~ 
!athion, de comprovada eficâcia, menos eficaz talvez do 
que outràs, mas inócuo para o meio ambiente. 

O Sr. Passos Põrto- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÊ LINS - COm prazer. 
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O Sr. Pa.\'sos Pôrto -Inicialmente o Ministério da 
Agricultura ia fazer o combate através de um composto 
orgâriicO fosforUclõ~ue, esse sim, tem alta toxidez. ~o 
chamado_ gusatcon. Mas, em face dos protestos da Socie
dade Brasileira para o Progresso da Ciência~_Sabre.tudo 
da Universidade de Campinas, então optou por esse in
seticida malathion, que já tinhu sido usado em São Paulo 
no combate à encefalite cqUina, e que não causou ne
nhum problema de saúde ao litoral de São Paulo. De 
modo que a sua aplicação seria: tranqUila. No entanto, 
insurgem-se contra essa aplicação, através de helicópe
tros, na altura de 3 metros mais ou menos, e obedecendo 
a direçào dos ventos, quanto feita de manhã cedo. Hayia 
possibilidade de, num espaço curto, que é o importante, 
num prazo de oito dias, fazer toda a aplicação nesSa re
gião entre Campinas, Mogi-Mirim, Mogt-Guaçu, até So
rocaba, para de_ter_a marcha do Coleoptera curculividãi, 
porque ele consegue, durante o periódo da entressafra, 
num processo d_eterminado, ficar debaixo de folhas_ secas 
e consegue proliferar vindo aparecer novamente sobre os 
capulhos para atacar, como já está ocorrendo, os algo
doais dessa região. De modo que o que V. Ex' deve des
tacar, hoje, aqui, é o que o Governo Federal e os Gover
nos estaduais têm que chegar a uma decisão, o mais rápi
do possível, sob pena de haver disseminação dessa praga. 
Aliá-s; jà- hâ ocorrência desse surto na região de Assis, 
que poderá atravessar a fronteira em Valparanã. Tere
mos, então, um_cQlapso da economia algodoeira brasilei
ra, cuja repercussão, V. Ex', aliás, jâ destacou no seu 
pronunciamento, é muitO grande, porque a cultura do al
godão ocupa mais de três milhões de hectares neste País, 
e é uma cultura búska de eç_onomia, sobretudo do Nor
deste, através do algodão mocó na Região do Rio Gran
de do Norte, Paraíba e Ceará. 

O SR. JOSE: UNS- V. EX' tem razão. O importa ri te 
é que as autoridades cheguem a um acordo para comba
ter a praga. A EMBRAPA está preconizando não só íso
lar totalmente essa área, que ainda é pequena, cerca de 
quinze mil hectares, e a determinação de uma zona: de 
transição com vinte quílômetros d_~ largura em torno de
la. Uma segunda zona de seg_urança, além da primeira 
também com vinte quilómetros de largura. De tal monta 
é o perigo dessa praga, que todo o esforço que se fizer, 
agora, para destruí·la_ scr_á compensador. 

Dizem os técnicos, Sr. Presidente, que no momento 
nenhum algodão em caroço deve sair da âr~a in_f_!:Stada, 
nem das duas zonas de segurança ao redor dela. Os res
tos do processamento do algodão em caroço d.eve ser 
imediatamente queimado. As imediações das usinas de 
algodão e de óleo devem ser pulverizadas com azinfros 
ctílicos. t possível que, se ficar pelo menos meio por cen
to dos insetos por hectare cm uma dessas áreas, todo O 
processo recom_eçe_ de novo, e novamente se tenha de re
petir a tentativa de erradicação. 

Tenho em mãos, Sr. Presidente, uma advertência que 
faz a Comissão enviada pela EMBRAPA para analisar o 
problema. Diz a Comissão: 

"O colapso total de todos os _segmentos da conto
nicultura brasileira, como já foi exposto, é a cOnse
qiléncia mais lógica que se pode prever, caso medi
das imediatas e eficazes não sejatn tomadas para su
primir a pres-ente população da praga que ainda se 
encontra restrita a área relativamente pequena. 

Mesmo que o sctor se organizasse e se moderni
zasse- o setor produtor de algodão, explico cu -
para cnfr~ntar a nova realidade, os custos seriam as
tronomicamcntc'a!tos_em relação ao que se gastaria 
hoje na tentantiva de erradicar, suprimir e conter a 
disseminação da praga.'' 

Isto é, se se de_i_xõ;l.r para amanhã, quando a praga se 
alastrar mais, possivelmente a cultura do algodão jã não 
será mais econômicamente viavel. 

"Através de levantamento cfetuado, estima-se 
que uma área inferíor a 15.000 ha es_teja atacada no 
momento. A estimativa do custo do tratamento des
sa área e das medidas complementares, ê de 800 mi-

lhões de cruzeiros, col)1 grandes possibilidade~ de 
sucesso. 

Por outro lado, o custo anual de tratamento de 
toda a Cirea plantada no Brasil, a preços atuaís, não 
ficaria por menos de 360 bilhões de cruzeiros, pois 
serão necessárias 12 aplicações anuais, no mínimo, 
na área de 3 milhões de hectares ocupada pelos al
godoais, brasilieros." 

O Sr. Passos Põrto- Permite-me V. Ex~ mais uma in
tervenção'? 

_ O SR. JOSÉ U~S- Com o maior prazer, V. Sx-'e~ 
riquece essas notas que estou expondo no Plenário. 

O Sr. Passos PUrto - Eu gostaria Que o Plenário co
nhe~sse bem o seguinte: a discussão está entre a Univer
sidade de Campinas, que advoga a solução do combate 
biológico, a queima dos restos de cultura e a crença de 

- que o cole6ptero- o inseto em face de condições ecoló-· 
gicas até adversas, poderá não proliferar, e o País teria, 
então, um dispêndio, como V. Ex' acabou de assinalar, 
quC, só com as desPeSas de combate, só nessa ái'ea restri
ta de São Paulo, vai a 800 milhões de cruzeiros; e, a tódo 
o País, 360 bilh6es de cruzeiros, o que significaria, talvez, 
uma despesa maior do que a que traz hoje a economia al
godoeira ao País. É Um assunto <:tinda a se disCutir, qual 
das duas teses é a verdadeiNt, porque não temos, nobre 
Senador, nenhuma experiência nacional sobre o combate 
:.t esse inseto. Alega o entomologista da Universidade de 
Campinas que o bicudo já está no Brasil há muitos anos, 
e hoUve condições aliora ecológicas favoráveis ao surto 
nessu região. Constataram a sua presença nessa região, 
anriga-·produtora de café, hoje densamente cuft[Vada 
c~m algodão. Cheg?u-se até a denunciar, através âe um 
têCiiico, não sel se do própfio Ministério da Agricultura, 
que uma multinacional teria trazido esse inseto ao Brasil, 
para, justamente, haver esse consumo do malathion, qüe 
é um inseticida importado, é um cOmposto orgânico fos
forado, custa muito caro e foi usado na Guatemala, onde 
erradicou a praga. O que re.<;ta resolver é o seguinte: acho 
que a Universidade de Campinas devia aceitar essa pul
verizaçiJo agora com helicóptero, para evitar a sua proli
feração, e o exame através do que eles ch.amam âo arma
dilhas, nas regiões ainda nãO aft~tadas, para observar se, 
nUa se usando o insetic;ida, pode-se fazer um combate 
com menos despesa, Acho que, com isto, tambêm dou a 
V. Ex~ Uma ajuda na denúncia Cjue está fai:endo, nesta 
tarde. 

O SR. JOSÊ LINS- O problema não é a Universida
de de Campinas aceitar que se adote uma determinada 
medida de interesse nacionaL Uma decisão_ do Governo 
de São Paulo deve ser tomada. 

O Sr. Pass()s Pôrro - Mas não é do Governo, não ... 

O SR. JOSt UNS - Do Governo, Senador Passos 
_ Pórto. O Secretário da Agricultura do Estado de São 

Paulo, segundo dizem, baixou uma portaria, proibindo o 
uso do malathion e isso, certamente, por pressão de gru

-pos-de defesa do meio amQ.iente. 

O Sr. Pa.uo,f Pôrlv- Há um despacho do Juiz da 5' 
Vara Federal, concedendo a liminar ... 

O SR. JOSÊ UNS- Da 5• Vara, também, conceden
do a liminar contra o uso do inseticida ... 

O Sr, Pas.ws Pôrto - Mas não foi examinado o méri
to, ainda. 

O S-R. JOSf:: LINS- Trata, exatamente, de uma me
dida de segurança em beneficio da economia nacional, 
-de milhares de famf!ias que plantam algodão. 

Vou ler para V. Ex~ um documento que diz tudo: 

"POSICIONAMENTO 

Os entomologist<~s abaixo, servidores do Estado 
-d-e São Paulo, diante da__gr:lvl"dade da am~ca à c-o-
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tonicultura bras-ileira representada pela introduçã() 
do Anthonomus grandis Boheman "bicudo", assu
mem as seguintes posições: 

I. Não há nenhuma evidência científica de que 
o "bicudo" jâ esteja no Brasil há muito tempo. 0; 
levantamentos feitOs pela Secretaria da Agricultura 
do Estado de São Paulo evidenciam tratar-se de 
uma introdução recente, provavelmente atravês do 
aeroporto de Campinas. 

-"Veja V. Ex~ qual a autoridade desses ho
mens! 

"2. Se não for erradicado jã, o "bicudo" irá 
espalhar-se por todo B'rasil e não poderá ser erradl
cado nunca mais. 

3. S"e espalhar·se, o "bicudo" irá se constituir 
cm pesado ónus para a cotonicultura devido seus se
veros danos e para o meio ambiente devido às ma
ciças aplicações de inseticida que irâ exigir. O "bicu
do" lQrnar_á _inviável o cultivo do algodoeiro ar
bóreo do nordeste do Brasil, que constitui inetãde 
da <irea cultivada com algodão no País, criando gra
ve problema social. 

4. Existe uma tecnologia de erradicação para o 
"bicudo" cientificamente Comprovada. Pulveri
zações tardias de inseticidas para controlar os adul
tos do "bicudo" é parte essencial dessa tecnologia, 
- eles exigem que seja feita a pulverização -e sua 
não execução ou seu atraso de execução como vem 
ocorrendo, compromete a viabilidade do programa 
de erradicação c favorece a disseminação do "bicu
do" pelo Brasi_l. 

5. Não há nenhuma tecnologia cientificamente 
comprovada até o momento, capaz de substituir as 
pulverizações tardias de inseticida nas lavouras de 
algodão como parte de um programa de erradicação 
do "bicudo". Todas as demais tecnologias ampla
mente divulgadas pela imprensa, como queima -dos 
restos culturais, culturas armadilhas, armadilhas fc
românicas e controle cultural, são tecnologias que 
devem ser adotadas, mas que complementam a ação 
da.s pulverizações tflrdías dos algodoais. 

Campinas, 26 de abril de 1983, -Carlos Jorge 
Rosseuo, Chefe designado- Seção de En.tomologia 
-Instituto Agronómico de Campinas.- Fernando 
Mesquita Lara, Presidente da Sociedade Entomoló
gica do Brasil. - Santin Gravena, Professor do D_e
partamento de Defesa Fitossanitãria - UNESP 
Campus de Jaboticabal''. Celso Roberto Panzani, 
Diretor do Centro de Defesa Sanitária Vegetal CA
TL- Geraldo Calcagnoio, Chefe da Seção de Pra
gas das Plantas Industriais -Instituto Biológico de 
São P_aulo." 

Eis aí o documento assinado por técnicos de renome. 

O Sr. Passos Pôrto- Concede-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSê UNS- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Virgilio Tá~·ora - Em seguida, um a nós. 

O SR._ JOSE UNS - Com prazer. 

O Sr. Pa.s.sos Pôrto- Eu só queria dizer a V._ Ex• o se
guinte:_ o malathion é realmente a terapêutica usada nos 
Est<~dos Unidos, que foramjustameQte o grande sacrifi
cado, a grande vítima dessa praga, que ê originária do 
México. Ela é chamada a vingança de Montezuma. 

O Sr. Jo.\'é Lins- Veja V. Ex' que atê a tradição mexi
-cana se mostra impregnada de horror pela praga. 

O SR. PASSOS PORTO- A vingança de Montezu
ma significa o México vingando-se dos Estado& Unidos. 
Ela entrou através da chamada família das malvãceas e 
acabou atacando os algodoais dos Estados Unidos. Os 
Estados Unidos têm feito imensos gastos com a pesquisa 
que chegou à síntese de que esses inseticidas orgânicos 

· fosfor_ados_são a melhor terapêutica para a praga quan
do esta está na fase justamente de adulto, quand!J ê o in-
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seta. Mas, alegam os técnicos da Universidade de Cam
pinas, inclusive um entomologista, de cujo nome no mo
mento esqueci-me, afirma que há seis anos encontrou 
ocorrências desse inseto-em São Paulo. Aliás, esse insetO 
é muito conhecido, a sua familia é numerosa no Brasil, 
há vários coleópteros atacandO algodOais. E.. difícil até se 
distinguir quem é realmente o bicudo, porque há vários 
tipos de coleópteros parecidos com o bicudo atacando os 
algodoais em todo o BrasiL Acham os técnicos da Uni
versidade de Campinas que esta não ê a hor~ de se fazer 
essa aplicação, que vai custar 800 inilhões _?e cruz.eirQs e 
já há helicópteros contratados ... 

' O SR~ JOSÉ UNS.....:. Não é issO o-que di~~m os têcni
cos no documento que li. 

O Sr. Passos Põrto - Acho que a solução, diante de 
uma praga da maior importância para a economia do 
nosso Pais, ela apurece justamente no coração algodoei~ 
ro do Brasil que é São Paulo, o grande produtor de algo~ 
dão herbáceo, cuja importância na economia_ paulista, 
seja na sua indústria, seja na própria agricultura, ou seja 
atê- quanto ao emprego, no período de_ colheita, uma cu1M 
tura cuja colheita ainda é manual, é da maior importân
cia a sua discussão-; Que sejam levados o Governo de São 
Paulo e o Governo Federal à solução com a Justiça, que 
foi quem concedeu a liminar, para tomarMse uma provi
dência imediata, fazendo Jogo a borrifação. Depois,_ tere
mos a experiência do combate, no Brasil. Sabe muito 
bem V. Ex• que, em BloloB:ia, ê mUlto importante o meio 
ambiente, saber se realmente há condiçõeS eéOiógicas-en1 
São Paulo para a proliferação dessa praga, pois ela pode 
até não ocorrer, pode atê desaparecer como outras que 
ocorreram na economia agrícola do Brasil e que a 
ameaçaram, como a broca do café, o carvão da cana de 
açúcar, que am6lçoo a lavoura cana vieira de São Paulo e 
que desapareceu, portanto, apenas com a mudança cli
mática. E o grande problema que temos, hoj~, é de dis
pêndio. É preciso que se faça a borrifação com esse ma
lathion, de cinco em cinco diaS e deve~se fazer dez apli
cações durante todo o período cultural. Então, é preciso 
que se saiba como agir, porque não temos, ainda, expe
riência nesse campo, tanto que há dois grupos de cientis
tas em choque: o grupo da Universidade de Campinas e 
o grupo EMBRAPA com a Secretaria de Defesa_ Sani
tária Vegetal do Ministério da Agricultura. É preciso que 
se faça esse trabalho de saneamento da região e se passe 
para a experiência, através do Instituto BiológiCo da 
Universidade de Campinas, através do Instituto Agronó
mico, que é quem está coman-dando, por intermédío de 
um colega de turma, Pompilio Cavalieri, com quem con
versei, ontem, sobre este assunto, que considero de suma 
gravidude. Que se dê pois Uma solução de urgência, que 
eles chamam de tratamento emergencial e se saia, então, 
para uma solução de caráter nacional preventivo contra 
a expansão dessa terrível praga. 

O SR. JOSÉ UNS- Nobre Senador Passos Pôrto, a 
meu ver, não há contradiçãó nem correntes ContráriaS 
em torno _da defesa da cultura do algodão contra a pra
ga. O qut: hú são pressões de grupos ligados à proteção 
do meio ambiente, qu_e se opõem a uma medida de cará
ter urgente, que deve ser tomada imediatamente pelas 
autoridades responsáveis. 

O Sr. Pas.sos Pôno- Porque V. Ex~ está com uma só 
versão ... 

O SR. JOSÉ UNS - Não, não estou comentando 
uma única versão, estou mostrando várias opiniões. Li 
aqui um dOCtirrienta da EM BRAPA, acaba de ler um ou
tro sobre o posicionamento de vârios técnicOs de Campi
nas. Vou ler para V. Ex~ mais um, do Dr. Carlos _Jorge 
Roseta. São opiniões diversas, dos maiores especialistas 
deste Pais. 

Aliús o importante não é quC eu tome a defesa de tal 
ou qual grupo. O importante é que· ~~a-~ote1_11 medidas 
imediatas de proteção à econom-ia algodoeira, 

Comentarei mais um documento. Antes, porém, con
cedo o aparte que me pede o Senador Virgílio Távora. 

])lÁ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

O Sr. J'irgt7io Távora-_ EJ!1inente Senador, não pense 
que- é debOche! 

O SR. JOSÊ UNS:..._ :N4o Pe~Sa:ria nunca isto de V. 
Ex'! - ------

V. E-x~ não seria capaz disto. A n~o ser_que V. Ex~ con
sidt::rc qut:: o a~godào do Nordeste não nos é importante. 

O Sr. Virgílio Támra- V. Ex• aguarde, para dizer de
pois. Ao ouvir, não a discussão de V. Ex~. mas, de hâ 
muito_ tempo, essa briga dos ecologistas, que tiveram 
tanto sucesso que fizeram _suspender uma pulverização 
na Paulicéia, para a erradicação desse, não digamos 
nltflor de todos os Lormentos, que no momento ameaça a 
nossa economia nordestiriu, ... 

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex• tem razão. 

O Sr. VirgíliO Tárora- Quero lembrar o grande Eça 
de Queiroz, quundo naquele seu personagem tão conhe
cido Pacheco, eleito, por obra do destino, Ministro do 
Gabinete de Portugal, atacado pela oposição de uma 
maneira furiosa, disse apenas uma frase lapidar: En
quando V. Ex' age e fala, eu ajo. Assim, ê a mesma coisa. 
Que tal agir? Que tal esses técnicos tereni recorrido da 
sentença desse Juiz, de imediato, em lugar de ter soltado 
ã bo~.:a no inundo"? Sentença que, sabe V. Ex•, pela atual 
lei judiciária que preside esse Estado, ê tão fácil de ser 
suspensa! Que tal, justamente, levarmos em conside
ração o fato, não para a vaidade de técnkos de escola A 
ou B, sabendo que isto ê fundamental, é básico para o fu
turo daquela economia, tiio mal baseada em termos agrí
colas, como ê a da nossa terra, economia, que, invaria
velmente, está sujeita aos fenômenos da seca e que, não 
temos dúvida, dentro de quatro ou dn_co anos verá che-
gar a ·seü- hahitat -tanibéri-1 essa desgraça que é o bicudo. 
Seria muito mais interessante, meu eminente Senador, 
do que nós estarmos discutindo s~ "a" ou ""b" tem ou 
não-tem iaião. Vamos combaté-lo. Se.aJu.stiça impedir, 
momcrltaneamente, recorramos da iuSÜça.DePOis disto, 
quando muito, poderemos perder o dinheiro, mas fize
mos uma tentativa para nas salvarmoS de uma desgraça. 
Desculpe os term9s muito positivos com que ponho, tal
Vez cOm um pouco de melancolia, a questão em debate. 

O SR. JOSÉLJNS --V. Ex~ comete uma profunda in
justiç<l. Aliás, duas. Uma contra os técnicos da EMBRA
PA e outros especialistas que, ao se sentirem sem apoio 
junto aos responsáveis por medidas executivas, tentam 
encontrur alguma ressonância na voz do Congresso. 

O Sr. Pa.1·sos POrto - Perfeito! 

O SR. JOSÊ UNS- OUtra injustiça contra o Con
gresso. A nossa vqz é a voz do povo. Aqui devem ressoar 
-as pr-eocupações e as dificuldades que despontam de to
dos os lados. 

O Sr. Virgílio Tái'Ora- Eminente Senador, V_._Ex! es
(il equivocado. Não estou lhe fazendo a menor critica. 

O SR. ·JOSÉ UNS- A não ser que eu não tenha en
tendido V. Ex~ 

O Sr.- Virgi1io Távora- Não ente!'~ deu coisa nenhuma. 
A crítica istá entre têcnícos que estão discutindo, por 
vaidade, porque ê uma vaidade de dois grupos de têcni
cqs, como _combater, por "a" ou por .. b"- pelo lado 
••a" ou pelo lado "b". 

O SR. JOSÉ LINS - Essa ê uma mera suposição de 
--v.-Ex~ 

_ O Sr. Virgílio Távora - E uma vaidade, está claro~ 
s·ão dois grupos de técnicos a discutir e nós estamos venM 
do o bicudo se aproximar da nossa amada terra. Sólsto. 
Não há a menor restrição à parte de V. Ex• 

O SR .. ~JOSE LINS - Devo, nesse caso, entender o 
aparte de V. Ex~ como uma_cooperação fiO apelo que es-
ses técnícos estão fazendo. -
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O Sr. Virgílio Távora- E não é outra coisa. Nós ve
mos técnicos dos mais ilustres quererem apenas seus no-_ 
mes nos jornais, já discutindo, digamos, fana caprina, 
quando, na realidade, o que nós precisamos é acabar _ 
com o bicuôo, para não atingir todo o Brasil. O r~to, 
permita-me, nobre Senador, o resto ê o re~to. 

o-sR. JOS~ UNS- Ainda ai, não assumo a acu
sação de V. Ex', mas vou apresentar mais um testemu
nho: o do Dr. Carlos Jorge Roseta. 

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex~ permite? 

O SR. JOSÉ UNS - Um momento só. 

O Sr. Passos Pôrto- (Com assentimento do orador.) 
- É que o nobre Senador Virgílio Távora noS atingiu. S. 
Ex' não quer que haja o debate nem em um caso dessa 
gravidade, inclusive, entre os têcnicos de São Paulo. Os 
técnicos estilo divídidos tecnicamente, mas quem suspen
deu.. ... 

O Sr. Virgl1io Tái'Ora- Tanto estão divididos que im
petraram o mandado de segurança e pararam toda ação 
contra O combate à praga. 

O Sr. Passos Pôrto- Quem suspendeu foi a Socieda
de Brasileira para o Progresso da Ciência lá em um dis
trito de Campinas, evidentemente com alguns ecologis
tas, que realmente não estão sendo informados sobre a 
aplicação. Esses estão completamente errados, porque 
não há nada que vai destruir, através do "malathion", o 
meioambiente na região. O "malathion" é um inseticida 
atóxico, jâ usado em São Paulo. Quanto a isto não se dis
cute. O que se discute são os custos do combate à praga, 
em que um grupo acha que não deve nem se usar o .. ma
lathion", apenas a destruição dos tratos culturais, por
que não é esse o período do tnHamento atravês do "ma
lathion". E o grupo da EMBRAPA e Secretaria de Defe
sa Ambiental, que acha que esta ê a hora. O problema es
tá nesses termos. Que a Justiça permita que se faça logo 
o- tratamento. 

0 SR.-JOS:t: UNS- Si-. Presidente, eu continuo. Co~ 
mentarei uma outra informação para mostrar a gravida~ 
de do problema. Não se trata aqui de discutir a sorte de 
um -inseto, _mas de proteger a economia,_ de uma impor:. 
tante área do setor primário, que envolve um dos princi# 
pais produtos da agricultura brasileira e uma indústria 
florescente que, hoje, se enriquece com transferências de 
muitos países do Velho Mundo, com grande utilidade 
para nós. --

Vejamos o que diz o Dr. Carlos Jorge Roseta: 

"Quando o Brasil construiu a Rodovia 
Manaus-Caracas, atravessando a mata amazóni
ca, havia sido construída uma estrada para o bicu
do. Os automobilistas brasileiros ficaram _preocupa
dos com a possibilidade do bicudo invadir o Brasil, 
vindo da região de Caracas, em alguns caminhões, 
na nova estrada, estabeledendo-se, inicialmente, na 
região amazónica. Por isso, a reunião da Sociedade 
Entomológica do Brasil, realizada em Goiãnia, em 
77, propôs ao- Ministério da Agricultura a proibição 
do plantio de algodão na Amazônia." 

"No início de março de 83 fomos surpreendimos 
com a notícia de que o bicudo havia sido descoberto 
em Campinas e Piradcaba. Levantamento feito pe
los engenheiros da Se.cretaria de Agricultura do Es
tado de São Paulo, hoje indica que o bicudo estã en~ 
demicamente distribuído numa área abrangida por 
um semicírculo com o centro no Aeroporto de Cam
pinas, ·conforme peliQuisa feita por esses técnicos.'' 

:-_-O Sr. Fábio Lucena - V. Ex' permite um aparte, 
nobre Senador? 
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O SR. JOSf:. LINS- Com prazer. Peço-fhe um minu
to apenas. 

E com limites- externos em CesáriO Lange, Araras 
Leme e Mogi-Guaçu. Os levantamentos feitos sugerem, 
claramente, ser esta a introdução do bicudo feita através 
do Aeroporto de CamPinas. Os aeroportos são tradicio
nalmente portas de entrada de pragas de regiões infesta
das. Se o ínsf:to veio Casualmente do trem de pouso de 
um avião, poderá ter-se estabelecido nesta zona, 

Diz maiS o seguinte: · 

"Da área a tua! de 30 a 40 mil hectares"- e aqui 
já amplia a área - .. o bicudo estâ-se espalhando 
pelo resto do continente sul-americano".- Veja V. 
Ex• como o problema é grave- "se não for !media
tamente erradicado logo estará infestando os três 
milhões de hectares bYasileiros." Se não for erradi
cado já, o bicudo não poderá mais ser controlado. 

"As operações-iniciais de erradicaÇão -estãO esti-. 
madas em 1,2 bilhão" -já não mais os 800 mi
lhões, mais de I ,2 bilhão, de um relatório posteiíor 
àquele- "Mas a erradicação completa nessa ãrea 
preliminar vai, pelo menos, a vinte bilhões_ e se não 
cuidarmos vamos ter de gastar mais de 400 bilhões 
de cruzeiros por ano, só para combater essa praga." 

E por aí vai mostrando Q que está acontecendo. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. JOS~ UNS ~Com prazer, Senador Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena-- V. Ex• fez referêcia a uma estra
da na Amazôriia, Manaus-Caracas. Onde fica isso? _ 

O SR. JOSf: UNS - Li, num relatório. 

O Sr. Fábio Lucena- Porque de Ma naus a Boa Vista, 
numa distância 879 CfuilômetroS, o que há é umiPicaOa, 
um caminho de onça que o Governo chama de estrada. 
Ali não existe rodovia alguma, nobre Senador, é um 
grande engodo o que os técnicos e alguns porta-vozes do 
Governo chamam de iodovias na Amazôrila: Lá, foram 
abertas picadas e foram gastas fortunas. 

O SR. JOSt UNS-:-_Estou pensando que basta uma 
picada para passar u-m inseto. 

O Sr. Fábio Lucena- Mas que, pelo menos, não se 
chamem essas picadas de rodoviaS, em -que fOrãm gastas 
fortunas, cujo montante ni_nguém sabe e nem pode ima
ginar, porque ninguém prestou contas, niriguém plane
jou o traçado dessas rodovias e este Congresso não foi 
absolutamente informado a respeito da viabilidade 
sócio-econômica dessas picadas, desses caminhos de 
onça e viveiros de insetoS, segundo o técnico do Estado 
de V. Ex• Aliás, na Amazônia, a grande Força Aérea 
mesmo, que lá existe; são os ínsetos~ 

O SR. JOS:l:. UNS- ~. e inseto de toda qualidade, 
não há dúvida. 

Mas vê V. Ex•, alguns reivindicam do Governo inves
timentos em seus Estados, outros os condenam. Não os 
querem de maneira alguma, por mim, acho, nobre Sena
dor, que o esforço que se tem feito para penetrar a área 
amazônica é enorme: :E: difk{l o problema da ocupação 
de uma área imensa, mais de metade deste Pafs. Não 
acredito que tudo que ali se fez tenha sido totalmente 
correto, deve haver erros, é claro, mas houve um grande 
esforço, Por isso, passando por sobre esse problema a 
que V. Ex• se refere, leio o último parágrafo do docu
mento a que me estou referiitdo: 

Só ser-á pOssível erradicar o iil.seto se o Governo do_ Es
tado de São Paulo e o Presidente da República decidi
rem. A Históríajulgarã, de certo, com severidade os que 
não adotarem providências imediatas para a erradicação 
dessa praga. 

Sr. Presidente, concluo e~ta denúncia. O problema ê 
grave. A praga está avançando. Cada caminhão que sai 
_da região de Campinas está ajudando a propagar essa 
desgração por outras áreas do País, 

Apelo para o Governador Franco Mo-ntoro, às autori~ 
.dades sanitárias, aos responsáveis pelo setor agrícola de 
São Paulo, ao Governo Federal, à Igreja, que segundo 
me informaram, defende a campanha de erradicação, 
apelo as instituições de defesa do meio-ambiente, em 
-suma a todos que têm uma_ parcela de responsabilidade 
sobre a questão, 

A EMBRAPA denuncia por meu intermédio o perigo 
que nos ameaça. Mas falo também, Sr. Presidente, em 
nome do Nordeste, uma região pobre da qual metade 
dos -lavradores vivem da cultura do aliodão. Uma espa~ 
da de Dãmocles pesa sobre a sua renda. Não há nenhum 
exagero nisso. A velocidade de propagação da praga exi
ge decisão e pressa. 

O Sr. Martins Filho- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JOSE UNS- Com maior prazer. 

O Sr. Martins Filho - Estou de pleno acordo com o 
pronunciamento de v_. Ex•, nobre Senador José Uns, 
mas no meu modo de pensar, como sertanejo que sou, 
acho que muito mais grave e muito mais urgente, é pen
sar em eiTadicar a fome do Nordeste, porque, no nosso 
~tado, já começou a morrer criança de fome. Estou de 
pleno acordo, dev,'!mos combater essa praga do bicudo, 
mas muito mais grave é a fome e, até hoje, o Governo 
não _co_ns;egui_ll ou __ não quJs erradicar ? fome que mata 
nossos irmãos nordestinos. Por isso, eu quero deixar re
gist~ado aqui a min~a solidariedade ao pronunciamento 
de V. Ex~. mas, ao mesmo tempo, deixar_o meu brado de 
alerta para que o Governo também se preocupe em erra
dicar a miséria, a miséria que grassa no nosso _querido 
Nordeste. 

O SR. JOSE:-LfNS -Suponho que V. Ex.-não quer 
representar aqui, o quadro do "Viva o Gordo" no qual 
aparece-uma criança, aliás um "adulto", com um "bar
beiro" na mão como acepipe para a sua alimentação. V. 
Ex• não pode estar defendendo o bicudo para debelar a 
nosso fome. Evidentemente ... 

O Sr. Martins Filho- Não, porque o problema do 
Nordeste~ muito sério para se levar na brincadeira. Eu 
levo o problema do nordeste a sério e acho que o Gover

.no deve encontrar a solução, matar a fome com o bicu
do Ol! com ?em bico, mas o importa~te é que se mate a 
fome, se estirpe esse câncer que está inoculado no seio do 
Brasil e, princip~lmente, no Nordeste. Portanto, eu con

_sidero o problema do Nordeste muito graveparã se levar 
na brincadeira. 

O SR. JOSÉ LINS- Perdão, nobre Senador, quem 
está levando a coisa na brincadeira é_ V. Ex• Defendo um 
cultivo, que favorece exatamente, a economia do nosso 
povo, portanto, a sua riqueza, a seu bemRestar. É ajudanR 
do_a agricultura, é ajudando a resolver esses problemas, 
é protegendo a economia da região que podemos conse
guir -algum progresso no campo, em favor dos mais 
pobres. 

Sr. Presidente, ftca, ãqui o meu alerta. O meu pedido 
às auú)ridades, para que teriham pressa. Para qué olhem 
com urgência essa questão e que ajudein, a tomar uma 
decisão contra essa praga. Ela constitui uma ameaça a 
t'O_~os os_ algodoais_ do País. 

Agradeço à EMBRAPA as informações que me man
dou e diríjoRme, por fim, ao Governador Franco Monto
ro que, certamente, é um dos mais interessados na so
lução desse problema. Fica o nosso apelo. 

Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!) 
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NOTAS ECONOMICAS 

Joelmir Beting 

Vem aí o Pronylon 

Lembram-se do Proarca? 
Deus marcou data para o dilúvio da expiação univer

sal c deu prazo de sobra para a providência governamen
t<~l. Depois de quarenta dias de reunião ministerial, nas
ceu um grupo de trabalho para o lariçamento do progra
ma de salvação nacionaL 

De comissão em comissão, de concorrência em con
corrência e de simPósiO em simpósiO, a coisa foi ganhan
do corpo, mobilizando todas as TOrÇaS vlvas da nação 
ameaçada. Eis consagrado o Proarca. 

Os ecologistas e os tecnocratas cruzaram suas figuri
nhas acadêmicas, os políticos e os empresários racharam 
-suas caixinhas de praxe, os assessores e os consultores ar~ 
rumaram empregos em dobro, as denúncias e os inquéri
tos tumultuaram o cronograma da arca, as dívidas finan
ceiras e as dúvidas tecnológicas estouraram os orçainen
tos da obra .. 

E lá fora chovia ... 
O velho NOé, o único qUe era do ramo da arca, não foi 

aceito pelo Proarca. Pela simples e boa razão: não tinha 
diploma de engenheiro naval e não queria aguardar a 
maturação do Promadeira, programa de fomento da flo
resta comercial projetada pelo Proarca para suprir o ma
deirame da arca de salvação nacional. 

E fora do gabinete continuava chovendo ... 
Quem conta a história do Proarca é o próprio Noé, o 

único que se salvou a bordo da arca sem registro. E bem 
acompanhado: animais que não são dotados de conheci
mentos, apenas -de sabedoria. 

São Paulo acaba de inaugurar o seu Proarca. Já no 391' 
dia da chuvarada, a coisa leva o nome de Probicudo. 
Perdão, Proalgodão. 

Está -nos jornais de ontem: "O juiz da 5• Vara" Federal 
concedeu liminar para o fim específico de impedir ato de 
desencadear o despejo do inseticida "Malathion, através 
de helicópteros, sobre os algodoais das regiões afetadas 
de Campinas e Sorocaba". 

Minis~ros, secretários, fabricantes, ~ecnocratas, agrô
nomos, biólogos, _ecólogos, advogados- e juízes estão dis
cutindo o magno problema desde janeiro. Alguns só en
traram no cãSo depois de I 5 de março, data da posse no 
respectivo cargo. Afinal, ninguém se lembrou de avisar o 
tal de Coleoptera Curculionidae, simplesmente "bicuR 
do", de que teriamos troca de governantes em março. 

O indisciplinado calendário agrícola teima em ignorar 
-o-calendário político dos especialistas desocupados. 

Do Probicudo, perdão, do Proalgodão, estão particí
pando. 7ntre outras peritagens, o Ministério da Agricul· 

-tura, a Secretafia da Agricultura, a Secretaria Especial 
de Meio Ambiente da Presidência da República, o Mi
nistéríci do Interjor, o Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal, a Secretaria Nacional de DdeSa Sani
tária Agropecuãria do Ministério da AgricUfftira;·a Se· 
cretaria de Defesa Sanitária Vegetal do mesmo Minis
tério da Agricultura, a Coor-denadoría de Assistência 
Técnica Integral da Seasp, a Sociedade Brasileira de Eco
logia, o Departamento Científico da Associação Mêdica 
B~<!:._sileira, a faculdade de Ciências Médicas da UniversiR 
dade Estadual d_e Campinas, o Departamento de Medici
na Preventiva e Social da mesma Faculdade da Uni
camp, a Assembléia Permanente de Entidades em Defesa 
do Meio Ambiente do Esta~o de São Paulo, a Escola Su
perior de Ag~icultura Luiz de Queiroz da Universidade 
de São Paulo, o oepartamento de Entomologia da mesR 
ma escola, o Instituto de Biologia da Unicamp, o Institu
to Biológico de São Paulo, o Instituto Agrônomíco de 
Cãmj:)inas, a SoCiedade Brasileira para o Progresso da 
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Ciência, a Associação J3rasileira da Indústria Química e 
a Seçào Judiciária de São Paulo da Justiça Federal: 

Quatro grandes al..!septes: o FMI, a OAB, a CNBB e os 

produtores de algodão. 
A colheita do algod~o sobrevivente começa agora em 

maio. Nenhum bic.udo foi exemplarmente Pl!_nido: o _ 
Proalgod~o ainda não discutiu sequer a aplicação do De
creta 19.594, de 27 ae julho de 1950, leizioha que_vai CO• _ 

memorar 33 aninhaS, que obriga os plantadores de algo· 
dão denomin:.~dos de cotonicultores, a queimarem aso
queira da planta cQntaminada. 

Ademais segundo o parecer do Grupo de Emergência 
99/83, é preciso investigar cientific.lmente o verdadeiro 
calcanlwr-de-aquiles do Coleoptera Curculionidae para 
um at<Jque químico.digno do nome. Sobretudo no está
gio a tua! dos ovos, das larvas e dos pupos do terrível ini
migo natural. 

A Comissão de Expedientes Alternativos n9 18, espe
cialmente constituíd'u pelo Comitê Consultivo da Secre
taria Executivu do Proalgodão, recomenda a não toma
da de qualquer dec~ão antes da conclusão do relatório 
técnico sobre os experimentos de controle biológico da 
praga, ainda em' fase de laboratório. 

A experimentaçãO de campo, diretamente nos algo
doais nage(ados, VUi depender da liberação de verbas 
aloclldas na Secretaria de Def,;sa Sanitária Vegetal do 
Ministério da Agricultura. 

Ontem, por tefefoile, falei com o secretário executivo, 
via assessor de plan.tão, da dita Secretaria de Defesa Sa
nitária Veget<JI e obtive a seguinte informação: a suple:, 
mentação de verba para o início da experimentação do 
combate biológico ao bicudo, como alternativa ao com· 
bate químico, emba;gada pela 5• Vara Federal de São 
Paulo, vai deperrder,.da votaçã.o em plenário, em reunião 
ainda não convocada da Conselho Monetário Nacional, 
do parecer técniço da Comissiio de Financiamento da 
Produçào, que não ·participa do Proalgodão. 

Evidentemente, essa solicitação encaixa-se no quadro 
das mudanças que serão introduzidas na sistemática de 
crédito rural, matérjá da competência de uma Comissão 
Interministerial ConsJ:ituída pelo CMN ern março. 

Por coincidénci<l, os trabalhos d<! Comissão serão inS
talados amanhã numa ante-sala du Secrctària Especial 
de Planejamer;tt_o_ dá- Presidência- da República, gentil
mente cedida, no sétimo requerimento, à DiviSão de Crê
dito Rural do Banco .Central, subordinado ao Ministério -
da Fazend<l. 

único problema: a nova reunião do Conselho Mone
tário Nacional só sefá convocada depois da auditoria de 
contas, iniciada qUu'fta.feirã, em Brasília; por Ana Maria 
Jul, sapadora do FMI. Ela trabalha abaixo da linha d'á
gua da contabilidade nacional. 

Do seu laudo técnico vai depender a retomada do flu
xo dos créditos exte~nos, numerário indispensável para a 
suplernentação de verba solicitada pela experimentação 
do controle biológico do Coleoptera Curculionidae. 

Em tempo: nos meios ambientalistas, cresce uma cam
panha de mobilização popular em defesa do bicudo. 

E nos meios empresariais o da indústria téxiil, ganha 
adesões o movimento lançado esta semana pela indústria 
petroquímica: a criação do Pronyloo. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
UIR PINTO NA SESSÃO DE 06-05-83 E QUE, 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLlCADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMJR PINTO (Para encaminhar a vo

tação.) - Sr. Pr-esidente, Srs. Senadores, sentado aí à 
mesa, ao lado de V. Ex~. Sr. Presidente, olhava eu para a 
terceira cadeira du última fila, à esquerda de V. Ex•, e pa
recia ver a figura herâldica do nosso saudoso colega Tar
so Outra, ontem f<J.fecido. 

Ouvi, utente, <JS manifestllções dos Senadores, alguns 
deles colegas de Tarso desde a Câmara Federal, e que 

traçaram, com muita realidade e admirável franqu~za, a 
biografia daquele eminent_e ho~neJll público. 

-- -Homem de bem? Sim, graças às- suas peregrinas virtu
des que ornavam a sua personalidade. Homem político'? 
Sim, que exerceu, com magnífica demonstra,ção de pa·
triotismo, os mandatos que lhe foram confiados, ora na 
Assimbléia Legislativa do Estudo do Rio Grande do Sul, 

-,ora na Câmara Federal. ora no Senado da República. 
Homem de cultura, sim, tão marcante foi a sua passagem 
pelo Ministério da Educação e Cultura do País. Sua vida 
fo_i toda elu_ dedicada ao trabalho profícuo em benefício 
do Pais e de sua gente. 

Tive a honra de substituí-lo, em abril de 1981, na Dele
gação do Brasil que compareceu ao Congresso da U~iào 
Purlamentar Internacional, nas Fi'lipinas, em Sua Capital 
Manila. 

Eminente brasileiro, teve invejável desempenho políti
cp CdhlO ·representunte do seu estado natal, o Rio Gr.an
dedo Sul; homem s'1ncero, gaúcho da mt::lhor estirpe. Ao 
prantear _o seu desaparecimento, faço-o em meu nome e 
no de meu Estado, o Ceará, na ~sperança de que a esta 

- l)ora, esteja el~ _em pleno gozo das bem-aventuranças da 
pátriil celeste~-Muito obrigado. (Multo bef!Z!J 

ATA DA 79• REUNIÃO DO~ 
CONSELHO DE SUPERVISÃO 

DO CENTRO GRÁFICO DO 
l';ENADO FEDERAL- CEGRAF 

DIA 5 DE ~fAlO DE !983 

Ãs dezessete horas do dia cinco de maio de mil nove-
1 centos e oitenta e três, ria sala de reuniões do Conselho 

de Administração do Senado Federal, sob a Presidência 
do Dr. Aiman Nogueira da Gama, presentes os Conse
lheiros, Luiz do Nascimento Monteiro, Sarah Abrahâo, 
Luciano de Figueiredo Mesquita e Aloisio Barbosa de 
SOUia,--presenies, também Rudy Maurer, Luiz Carlos 
&.stas, florian Augusto Coutinho Madruga, Maria Na
zaré Pinheiro Gico e João de Morais Silva, respectiva
mente; Diretor Administrativo, Diretor Industrial, En
carregado d<J Divisão Industrial, Assessor Jurídico e As
sessor= Administrativo do CEGRAF, reuniu-se o Canse· 
lho de Supervisão do Centro Gráfico do senadO Federal. 
Abertos os trabalhos, o Dr. Aiman Nogueira da Gama, 
Vice-Presidente, e no exercício da Presjdência do Conse
lho, comunicou q1,1e por determinação do Excelentfssirno 

_-Senhor Presidente do Senado Federal - Senador Nilo 
Coelho - passaria a conduzh as reuniões do Conselho 
de Supervisão do CEGRAF. A seguir, passa a palavra 
ao Diretor Executivo do CEGRAF- Dr. Aloisio Bllr
bosa de Souza - que faz uma breve apresentação dos 

~-eompo-nenú~s- d-a atU-ar Diretoria do CEGRAF, Oizendo 
das diretrizes e planos traçados para o CEGRAF. 
Passando-se ao primeiro item da pauta, o Senhor Presi· 
dente- Dr. Aiman Nogueira da Gama- passou a pa
lavra ao Conselheiro Luiz do Nasdmento Monteiro que 
apresen-tou- parecer conclusivo sobre a Tomada de 

- Pre~os número 002/83 referentes a 3:quiS-lção de chapas 
pré-sensibilizudas para offset e químicos, constante do 
Processo número 0430 de 1983-CEGRAF de 16 de 
ma-rço-'de 1983. Após a apresentação do parecer, o mes
mo foi colocado_em discussão e, não havendo quem se 
manifestasse, a tomada de preços foi homologada. 
Passando-se ao segundo item da pauta, o Conselheiro 
Luiz do Nuscimento Monteiro, novamente c_am a pala
vra, apresentou outro parecer, agora, referente à Toma
da de Preços número 003/83, constante do Processo nú
mero 0432f83--CEGRA.F, relativo à_ aquisição de filmes, 
papéis fotográficos e fotoquímicas. Em seu parecer, o 
Conselheiro Luiz do Nascimento Monteiro diz que "o 
exame detido de toda documentação contida no proces
so demons_tra terem sido atendidas todas as formalidades 
legais que regem á matéria, inclusive a existência de dis
ponibilidade orç_amentária para a execução da despesa, 
sendo a aquisição considerada necessária ao funciona-
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menta dCl CEGRAF. Após a conclusão do parecer, a 
matéria foi colocada ~m discussão, recebendo votos fa
voráveis de todos os Conselheiros, sendo aprovada por 
unanimidade. Continuando com a reunião, o Senhor 
Presidente- Dr. Aiman Nogueira da Gama- fez uma 
e?>posição sobre as requisições de funcionários do CE
GRAF pena o Senado Federa_!, dizendo que após conta
tos mantidos com o Diretor Executivo do CEGRAF, le
vou o caso ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal - Senador Nilo Coelho 
- que lhe determinou que nenhuma requisição de fun
cionários dos Órgãos Supervisionados do Senado Fede-

- ral, a purtir do dia 5 de maio de 1983, poderá ocorrer 
sem a devida uutorização daquela Presidência. Os fun
ciónáríÕs doravante cedidos,- nas condições acima, so
mente farão juz à remuneração do salário corresponden
te ao seu cargo efetivo, ãcrescido das vantagens previstas 
em Lei, inerentes ao emprego. Logo após, o Senhor Pre
sidente - Dr. Aiman Nogueira da Gama-franqueia a 
pu lavra aos presentes. O Conselheiro Luciano de Figuei
redo Mesquita faz votos de êxito à atual Diretoria do 
CEGRAF, e, também, votos de louvor aos trabalhos da 
Administração anterior, extensivos ao ExcelentíssimO 
Senhor Senador Jorge Kalume que, durante soa gestão 
como Presidente deste Conselho, sempre esteve atento a 
todos os acontecimentos do CEGRAF. Em seguida, o 
Diretor Administrativo do CEGRAF- Dr. Rudy Mau
rer- solicita a palavra e complementando as palavras 
do Diretor Executivo diz que ele é_quem se sente honra
do em participar das atividades deste Conselho e da ad
ministração da Gráfica do Senado. Nada mais havendo 
a .tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Pre
sidente- em exercício- Dr. Aiman Nogueira da Ga
ma, declara encerrado os trabalhOs e, para constar, eu, 
Maurício Silva, Secretário deste Conselho de Supervi
são, lavrei a presente Ata que depois de lida e aprovada 
será ass-inada pelos demais Membros. Brasma, 6 de maio 
de 1983. - Aiman Nogueira da Gama, Presidente em 
ex.ercício - Luiz do Nascimento Monteiro, Membro
Sarah Abrahão, Membro- Luciano d~ Figueiredo Mes
qUita, Membro- Aloisio Barbosa de Souza, Membro. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n') 19, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto de Decreto-lei n'-' 1.980, de 22 de dezembro de 
1982, que ''altCra a legislação do imposto de renda re~ 
lativa aos fundos em condomínio, e dá outras provi
dências". 

1~ Rl"tlnião (instalação), Tealizada 
em 16 de março de 1983 

Aos dezesseís dias do mês de março do ano de mil no
vecentos ·e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minu
tos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores José 
Lins, Lomanto Júnior, Eunice Mkhiles, Passos Pôrto, 
Claudionor Roriz, José Fragelli, Gastão MUller, Mauro 
Borges e :Deputados Albino Coimbra, Reinhold Stepha
neS, Milton Figueiredo e Lélio Souza, reúne-se a Comis
são Mista Íncumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n~> 19, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n9 1.980, de 22 de dezembro de 
1982, que "altera a legislação do imposto de renda relati
va aos fundos em condomínio, e dá outras providên
cias". 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Virgílio Távora, Carlos Alberto, e De
putados Adail Vettorazzo, Adauto Pereira, Antônio Go
mes, Wilson Vaz, Renam Calheiros e NHton Alves. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Coriiu'm, 
assume a Presidência o Senhor Senador- José Fragelli, 
eventualmente, que declara instalada à Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhó! Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do PresidCnte 
e do Vice-Presidente da Comissão. DistribUídas as cédu
las, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor 
Deputado Albino Coimbra para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verífica-se o segUinte reilllt:ido: 
Para Presidente: 
Deputado Milton FigueTrêdo ........ c.~- 11 votos 
Em branco ..... , .............•.. ~ _...., 1 voto 
Para Vice-Presidcnte: 
Deputado Antôn-io Gomes .......... '::- .• 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores DeputadOs Milton FigUei-
redo e Antônio Go-mes. 

Assumindo a Presidência o Senhor Milton Figueiredo 
agradece, em nome da Senhor Deputado Antônio Go
mes e no seu próprio, a honra com que foram distingui
doS e designa o SeriJio-r ·seriãdor Lo manto Júnior parare-
latar a matéria. -

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, .eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comiss~o;ía:vreí a presente Ata, que, lida e aProvada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão (/irá à ·publicação. · -

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
no:> 37. de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n~ 1.994, de 29 de dezembro de 
1982, que "cria incentivos à capitalização das empre
sas. e dá outras providências". 

1• Reunião (instalação), realizada 
em 5 de abril de 1983 

Acs cinco -cli-ãs- do-inês--dli--a-E-fil- do --ano-de-mit--no\iecerr
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala de Reuniões da ComíssãO ae FinançaS; no-sena
do Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, 
Virgílio TáVora, Almir Pinto, João Calmon, Passos Pôr
to, Gabriel Hermes, AffonscrCarriárgo, José FrigCfli e 
Deputados Rondon Pacheco, Baltazar de Bem e Carito, 
Manoel Affonso, Paulo Mincarone, Nelson Wedekin e 
Alberto Goldman, reúne-se a Comissão Mlsta-iricumbi
da de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 37, de 1983-
CN, do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso_ Nacional o texto do Decreto
lei nl' 1.994, de 29 de dezembro de 1982, que ,-'cria inCen
tivos à capitalizaçãõ das emPresas, e dá o_utraS providên-
cias". 

Deixam de compUrecei, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Claudionor Roriz, Fernando Henri
que Cardoso, Severo Gomes e Deputados Albino 
Coimbra, Antônio Amaral, Brasília Caiado e Délio dos 
Santos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almír Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispoSitívo regimental, O Senhõr Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presid.ente 
e do Vice-Presidente da ComisSão. DístríbUídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto conVida o Senhor De
putado Manoel Affonso para funcionar comO escrutina

dor. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Alberto Goldman . . . . . . . . . . . 13 votos 
Em branco ............ -· ·-· -· ...• ·-· ______ 1 voto 
Para Vice-Presid<'nte: 
Deputado Antônio Am<!ral ........ ~.... J..3 votos 
Em branco . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1 voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Deputados Alberto Gold
man e Antônio AmaraL 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Alberto 
Goldman agradece, em nome do Senhor Deputado An
tônio Amaral e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos e designa o Senhor Senador Gabriel Hermes 
para- relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para çonstar, eú, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida~ aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à- pU.hlicaçào. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer-Sobre a Mensagem 
no:> 44, de 1983-C'N, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do D<'creto-lei n" 2.001, de 4 de janeiro de 
1983, que ••reajusta os valores de vencimentos e pro
ventos dos sen-·idores da Secretaria-Geral do Tribunal 
de Contas da lJniào, e dá outras providências". 

I' Reunião (instalação), realiza~a_ 
em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta minu
tos, na Sala_da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, 
Almir Pinto, João Lobo, Lourival Baptista, Jutahy Ma
galhães, Mi:lrtins Filho, José Fragelli, Marcelo Miranda, 
Mauro Borges e Deputados Ludgero Raulino, Moisés 
Pimentel e Sérgio Lomba, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'144, de 
1983-CN, do Senhor Presidente da Re-pública, Subme
tendo à deliberação do Congresso Nacíonal o texto do 
Decreto· lei n<1 2.001, de 4 de janeiro de 1983, que "reajus
ta- -OS- -vatores-de- v-enci-meRtos- -e--proventos-dos- -servidores 
da Secretaria-Geral do Tribunal de C~ntas da União, e 
dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Kalume e Hélio Gueiros e os Se
nhores Deputados Marcelo Unhares, Amílcar de Quei
roz, Josué_de Souza, Geovani Borges, Jorge Carone, 
Jackson Barreto, Renato Vianna e Cássio Gonça.\ves. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a_Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, _o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à_eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o S~:!_!lhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De

. putado Moisés Pimentel para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
senador Marcelo Miranda 
Em branco 

Para \'ice-Presidente: 

11 votos. 
I voto. 

Senador João Lobo .............. 11 votos. 

Em branco ........•... ··········-~-· 1 voto. 

São declarados eleitos, Presidente e_ Vice-Presidente, 
os Senhores Senadores Marcelo Miranda e João Lobo, 
respectJvamentc. 
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Ass-t:mi"lndo a Presidência o Senhor Senador Marcelo 
Mirunda agradt!ce, em nome do Senhor Senador João 
Lobo e no seu próprio, a honra com que foram distingui
dos e designa o Senhor Deputado Marcelo Unhares para 
relatar a matéria. -

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião e. 
para constar~ eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
~e Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá ã publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida d<' estudo e parecer sobre a Mensagem 
n'! 46, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo ã deliberação do Congresso Nacional 
õ tt.•xto do Decreto-lei n~' 2.003, d<' 6 de janeiro de 
19SJ. que .. reajusta os vencimentos, salários, gratifi~ 
cações e proventos dos scrvidor<'s do Superior Tribu
nal Militar(' das Auditorias da Justiça Militar, e dá 
oUtras prm"idências ... 

1~ Reunião (instalação), realizada 
('m IJ dl' abril de 1983 

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Sena
do Federal, presentes os Senhores Senadores Lourival 
Baptista, Jutahy Magalhães, Almir Pinto, Carlos Alber
to, João Castelo, Mauro Borges, Ãlvaro Dias, Affonso 
Camargo e Deputudos Milton Brandão, Francisco 
Salfes, Geraldo fleming, Arnaldo Macie( e Jacques 
D'()rnellas, reúne-se a Comissão Mista incumbida de es~ 
tudo e parecer sobre a Mensagem n<1 46, de 1983-CN, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 
2.003, de 6 de janeiro de 1983, que "reajusta os venci
mentos, salários, gralificações e proventos dos servidores 
do Superior Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça 
Militar, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jorge Kalume, Raimundo Parente, Jo
sé Fragelli e Deputados Ney Ferreira, ltalo Conti, Geral
do Melo, Milton Reis, Ruy Lino e José Tavares. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventui:llmente, o Senhor Senador 
tourivai-Baptfsta, que deciara instaiada a·ComisSão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor. Pre
sidente_esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Geraldo Fleming para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleiç~o. verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Serrador Affonso Camargo ... 
Em branco .............•. 

-Para \ 1ice-Presidente: 

12 votos. 
1 voto. 

Senador Jorge Kalume .............. ~ 12 votos. 
Em branco- . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. 1 voto . 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Affonso Camar
go e Jorge Kalume. 

Assumindo a Presidência o Senhor SenadOr -Àffonso 
Camaigo agradece, em nome do Senhor Senador Jorge 
Kalume e no seu próprio, ·a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Deputado Milton Brandão 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a trutar, encerra-se a reunião, e, 
pura constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de_ Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serú assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão c_ irá à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
n1' 47, de 1983-CN, do Senhor Presidente da RepUbli
ca submetendo à deliberação do Congresso N-ãcíOnal 
o texto do Decreto-lei n<:> 2.004, de 06 de janeiro de 

19R3. que ••reajusta os vencimentos, Salários e pro
ventos dos senidores- dos Tribunais do Trabalho, e 
dá outras providências". 

P reunião (instalação), realizada 
cm 13 de abril de 1983. 

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quarenta miQu
tos, na SaJa de reuniões, da Comissão de Finanças, no 
Semido Federlll, presentes os Senhores Senadores Carlos 
Chiarelli, João Lobo, Hdvídio Nunes, Jotahy Maga
lhães, Lourival Baptista, Gabriel .Hermes, Mário Maia, 
Marcelo Miranda e Deputados Nilson Gibson, Antônio 
Floréncio, Francisco Amatal e Mário de Oliveira, reúne-
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n9 47, de l983·CN, do Senhor Presi· 
dente da República, submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto· lei n9 2.004, de 06 de 
janeiro de 1983, que "reajusta os vencimentos, salários e 
proventos dos servidores dos Tribuanis do Trabalho e dá. -
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores José Igilácio, Eunice Michiles, Fer
nando Henrique Cardoso e Deputados Sérgio Philome:
no, José Burnett, Evaldo Amaral, Jútio G.ostamHan Au
rélio Peres, Renan Calheiros e JG de Araújo Jorge. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume à Presidência, eventualmente, o Senhor Lourival 
Baptista, que declara instalada a Comissão. .,-_ 

Em obdiência a dispositivo regimental, o Senhor -Pre~
sidente esdarece.que irá proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor f--ou~~val- Baptista, __ convida o Senhor De· 
putado Márió Qe,_01iveira, para funciorlar como escruti
nador. 

nhores Senadores Almir Pinto, José Lins, Virgílio Távo
ra, Gabriel Hermes, Raimundo Parente, Altevir Leal, 
Itamar Franco, Enéas Far1i e Depu-tados Adauto Perei
ra, Martins Maia, José Lourenço, Ciro Nogueira e Antô
nio Câmara, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 52, de 1983·(CN), 
do Senhor Presidente da República, submeterldo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'>' 
2.009, de II de janeiro de 1983, que "autoriza a elevação 
do capital do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco
nómico e Social e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motívo justificado, os Se
nhores Senadores Gaivão Modesto, José Fragelli, José 
Ignácio e Deputad<;~s_ Victor Trovão, Evandro Ayres de 
Moura, Odilon Salmoría, Ralph Biasi, José Ulisses e 
Aldo Pinto. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto que declara instalada a Comissão. 

--- -·Em obdiêi"lcía eventualmentea dispositivo regimental, 
-o SenQor Presidente esclarece que irá proceder à eleição 
do Presidente e do V ice-Presidente da Comissão. Disiri
buí:das as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convi
da o Senhor Deputado José Lourenço para funcionar 
como- escrufinaâOr. 

Procedida a eleição, verifica·se_ o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
f:enador José Fragelli .....•.. ~ ••...•.. ~ ·~ l2 votos 
Em branco .......... •... . ..... -•.•.. - 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Senador Altevir Leal . . . ....• ~· ...• _ .. lO votos 
Em branco ............•................ 3 votos 

-·- São declarados eleitos. Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente. os Senhores Senadores José FrageHi e 
Altevir Leal. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Altevir 
Leal - tendo em vista a ausência do Presidente eleito
agradece. em nome do Serlhor Senador José Fragelli e no 
seu próprio, a honra com que foram distinguidos e desíg
oa o Senhor Deputado José Lourenço_ para relatar a ma· 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: ----téria.. 
Para Presidente:_ 
Deputado Francisco Amaral .......• ~·· •. 11 votos 
Em branco·····~··"~ ... -..-... -... ;:.. ••. ~-- 1 voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Antônio florêncio ....•..•• _.-... 11 votos 

Em branco ··········~·•···-~·······--· 1 voto 

São declarados eldtos, respecÚvam~lll.e, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Francisco 
Amara! e Antônió FlorênCiO. -- · 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francis
co Amaral agradece, em nome do Deputado Antônio 
Florêncio e no seu próprío,- illonra com qu_e foram dis
tinguidos e designa o Senhor Senador Jutahy Magalhães 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, enCerra~se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão. lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, derriais membros. 
da Comissão e írá à publie2.CãO. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
Q\1 52, de 1983-( CN), do Senhor Presidente da Re
puõlica, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 2.009j de 11 de janei
ro de 1983, que "autorizll a elevação do capital do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So
cial, e dá outras providêncb,s". 

I• Reunião (instalação), realizada 
em 19 de abril de 1983. 

Aos dezenove dias do mês de abril do aoo de mil nove
centos e oitenta e trêS, às dezesseis hoi-as, na Sala da Co
missão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Se-

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio CarvalhO Rocha, Assisterlte-
da Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada peJo Senhor_Presidente1 demais mel1}bros 
da Comissão e i rã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n<.> 53, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca. submetendo à deliberação do Congresso Nacional, 
o _texto do Decreto-lei n~> 2.010, de 12 de janeiro de 
J9&.1. que "reorganiza as polícias militares e os cor~ 
pos de bombeiros_ militares dos Estados, dos Terri
tórios e do Distrito Federal, e dá outras providên
cias". 

1~ reunião (lnsta.lação), realizada 
em 19 de abril de 1983 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseís horas e quinze minu
tos, na Sala de Reuniões, da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge 
Ka!ume, Lourival Baptista, Passos Pôrto, Martins Filho, 
Odacir Soares, Mauro Borges, Gastão Müller, Hélio 
Gueiros e Deputados Eooc Vieira, Ruben Figueiró, José 
Tavares e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estUdo e parecer sobre a Mensagem n9 53, 
de 1283- CN. do Senhor Presidente da República, sub
metendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n'õ' 2.010, de 12 de janeiro de 1983, que 
"reorganiza as polícias militares e os corpos de bombei
ros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito 
Federal, e dá outras providências". 
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Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Guilherme Palmeira, Eunice Mjchiles, 
Severo Gomes e Deputados Saulo Queiroz, Pedro Colin, 
Ruy Bacelar, Antônio Ueno, Jorge Carone e Matheus 
Schmidt. 

De acordo com o que preceitua o regimento comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Lourival Baptista que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Pre~ 
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Lourival Baptista convida o Senhor Depu~ 
tado Ruben Figueiró para funcionar como escrutinador. 

Procedida a _eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
. D~putado JQsé Tavares . . . . • . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ..........• ~··· .. .. . . . . .• 1 voto 

Para Vic~Presidente: 
Deputado Enoc Vieira ....... , .. . • . . • • . • 11 votos 
Em branco ..........•... -. ··-· •...... ~ L voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente., os Senhores Deputados José Tavares e 
Enoc Vieira. · 

ASsumindo a Presidência o Senhor Deputado José Ta
vãres ágradece, em nome do Senhor Deputado Enoc 
Vieira e no seu próprio, a honra com que foram distin
guidos e designa o Senhor Senador Martins Filho para 
relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer ~obre a Mensagem 
n<:' 54. de 198.l (CN), do Senhor Presidente daRe~ 
pública, subml•tendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto.lei n9 2.011~ de 18 de janei
ro de 1983, que "concede isenção de impostos aos 
ben:<> destinados à execução do Programa Nacional de 
Comunicações Domésticas por Satélite". 

fi Reunião (Instalação), realizada 

e-m ]9 de abril de 1983 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta e cinco 
minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, 
no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jo
sé Lins, Lomanto Júnior, Moacyr Dalla, Claudionor 
Roriz, Almir Pinto, Aderba! Jurema, Marcelo Miranda, 
Affonso Camargo, Alberto Silva e Deputados Homero 
Santos, Alcides Lirna, Raul Bernardo e Saramago Pi
nheiro, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
e parecer sobre a Mensagem n9 2.011, de 18 de janeiro de 
1983, _que "concede isenção "de impostos aos bens desti
nados à execução do Programa Nacional de Comuni
cações- Domésticas por Satélite". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Raimundo Parente, Saldanha Derzi e 
Deputados Simão Sessim. Cristina Tavares, Ibsen Pi
nheiro, Carlos Wilson, Marcos Lima, Sarnir Achôa e Jo
sé.Frejat. 

De acordo com o qu~:: preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição--do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Saraffia_go Pinheiro para funcionar como escruti
nador. 
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Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Affonso Camargo , ...... . 
Em branco ....... . 

Para Vice-Pri.'sidcnte: 
Senador Lomanto Júnior .......... , •.. 

11 votos 
2 votos 

13 votos 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Senadores Affonso Carriar
go, e Lomanto Júnior. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Affonso 
Camargo agradece, em nome do Senhor Senadpr Lo
manto Júnio-r e no Seu próprio, a honra com que for~m 
distingUidos e designa o Senhor Deputado Raul Bernar
do para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu; Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comiss5o, l3vrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
s~rá assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

('OMISSÃO MISTA 

Incumbida de e1{aminar e emitir relatório sobre a 
Mensagem n~ 56, de. 1983-CN, pela qual o senhor 
Presidente da República comunica haver "etado, pa'r
cialmentc, o projeto de Lei da Câmara nQ 43, de 1981 
(n~ 217, de 1979, na casa de origem), que- 'jveda a 
cobrança de juros de mora sobre título cujo vencimen
to se dê em feriado, sábado ou domingo". 

I• Reunião, (instalação), realizada 
em 19 de abril de 1983 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutos, 
na Sala da Comissão de Fínanças, no Seriado Federal, 
presentes os Senhor_es Sei1adores Luiz Ca.valca_nt~. José 
Lins, Pedrº _Simon- e Dc;:putados Ernani Satyro, Olivir 
Gabardo e Airon ,R.jos, reúne-se a COmissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir re
latório sobre a Mensagem n9 56, de 1983-CN, pela qual o 
Senhor Presidente da República comunica haver vetado, 
parcialmente, o Projeto de Lei da Câmara nQ 43, de 1981 
(nQ 217, de 1979, na Casa de Origeril), q~e "Veda a 
cobrança de Juros de mora sobre Título cujo vencimento 
se dê em feriado, sábado ou domingo". 

De acordo com c que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Luiz Ca
valcante, que declara inStalada a Comissão .. 

Em obe~Hência a dispositivo" regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente da Comissão~ Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida o Senhor 
Deputado OliVir-Gabardo para funcionar como eScruti
nador. 

Procedi_da __ a eleição, verifica-se o seguinte resultado; 

Para Presidente: 
Deputado Airon Rios ...... , ....•.. ·-. 5 votos 
Em branco ............ ~_ ......... ------ 1 voto 

Para Vicc-Prcsidcnte: 
Deputado Ernani Satyro .......•..... , , 5 votos 
Em branco , .. -........... ,,, ....•..... l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presiden'te, os Senhores Deputados Airon Rios e 
Ernani Salyro. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado AirÕi1 
Rios agradece, em nome do Senhor Deputado Ernani 
Satyro e no seu próprio a honra Com que foram distln
guüidos e designa o Senhor Senador José Lins para rela
tar a matéria, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 

, 
1 
Senhor Presidente, demais membros e irá à publicação. 

DIARIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mens~gem 
n9 57. de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúhli
ca submetendo à delibera~ào do Congresso Na clonai 
o texto do Decreto-lei n9 2.013, de 25 de Janeiro de 
1983, que ~~dispõe sobre o imposto único sobre ener
gia elétrica' '. 

P Reunião (instalação), realizada 
cm 26 de abril de t983 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
ComisSão _de_ Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Luiz Cavalcante, 
José Lins, Almir Pinto, Gaivão Modesto, Virgflio Távo
ra, Affonso Camargo, Hélio Gueiros, Marcelo Miranda, 
e Deputados. Gonzaga Vasconcelos, Maurício Campos, 
Paulo Melro, Fernando Santana, Marcelo Cordeiro e 
Cid Carvalho, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n9, 57, de 1983-CN, 
do Senhor Presidente da República submetendo à delibe
ração do Congresso Nacional o texto do Decreta-lei nQ 
2.013, de 25 de janeiro de 1983, que "Dispõe sobre o im
posto único sobre energia elétrica". 

Deixa-m de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Odacir Soares, Alberto Silva e Depu
tados Alércio Dias, Horácio Ortiz, Walmor de Luca e 
Abdias Nascimento, 

De acordo com o que preceitua o Regiinento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo- i'egimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão_ Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor De
putado Fernando Santana, para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seg-uinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Affonso Camargo 
Senador Hélio Gueiros . , .......... _. 
Para \'ice-Presidente: 
Senador VirgOio Távora 
Senador Gaivão Mqdesto 

13 votos 
2 votos 

13 votos 
2_:votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Affonso Camar-
go e VirgHio Távora. -- - - -

Assumindo a Presidência ·o Senhor Senador Affonso 
Camargo agradece, em nome d_o Senhor Senador 
Virgílio Távora e no seu próprio a honra com que foram 
distin-güidos e designa o Senhor Deputado Gonzaga VaS
concelos para relatar a matéria. 

Nadã mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Corriissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e irá à 
publicação, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 58, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo a de1ibera~ào do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei nQ 2.014, de 21 de feve
reirO de 1983, que "dispõe sobre a tributação das va
riações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

- Nacionai-ORTN com cláusula de corre~ão cambial''. 

P Re_união (instalação), realizada 
cm 26 de abril de 1983 

Aos vinte e seiS diãs do mês de abril do an~ de mil no
vecentos e oit~nta e três, às dezesseis horas e quinze mi-
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nutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Qpi_

lherme Palmeira, Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, 
Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Pedro Simon e Deputa
dos LuiZ Antônio Fayet: José Thomaz Nonô, José Car
los Fagundes, Fernando Magalhães, Marcos Lima, Vir
gildásio de Senna e Gustãvo Faria, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 58J de 1983 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do CQngresso Nacional o tex· 
to do Decreto-lei nQ 2,014, de 21 de fevereiro de 1983, 
que "Dispõe sobre a tributação das variações das Obri· 
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN 
com claúsula de Correção cambial" 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, Carlos Lyra, José Fra
gelCi~ Severo GOmes, Fernando Henrique Cardoso e De
putados Castejon Branco, Manoel Affonso, Carlos Wil
son e Abdias Nascimento. 

De acordo com o que preceitua o Regimento ComUm, 
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
Lourival Baptista, que declara instalada a Comissã=o. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente_da Comissão. Distribuídas as cédu-
las, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Se
nhor Deputado Gustavo Faria para funcionar como es- -
crutinador. 
Pro~dida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

-Para Presidente: 
Deputado Virgildásio de Senna .•.... , . 11 votos 
Em branco .... -... ,.,............ Z votos 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Fernando Magalhães . ~ ·-~ .. _ ... _. 13_ voto_s_ 

Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 
V ice-Presidente, os Senhores Deputados Virgildásio de 
Senna e Fernando Magalhães, 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Virgil
dásio de Senna agradece, em nome do Senhor Deputado 
Fern~ndo Magalhães e no seu próprio, a honra com que 
foram distinguüidos e designa o Senhor Senador Louri
val Baptista para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a .reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
súá assinada pelo Senhor PresidCnte, demais membros 
di-Comissão e ir~ à publicação, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar-e emitir relatório sobre a 
Mensagem n9 60, de 1983 (CN), pela qual o Senhor 
Presidente da República comunica haver vetado, par
cialmente, o Projeto de Lei da Câmara nQ 6, de 1983 
(n9 75-E/83, na origem), qué "altera dispositivos da 
Lei n~ 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos, e dá outras providências". 

1• Reunião (instalação), realizada 

em 27 de abril de 1983 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe
deral, preSentes os Senhores Senadores Murilo Badaró, 
Martins Filho e Enéas Faria e o Senhor Deputado Jorge 
Arbage, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Na
cional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a 
Mensagem nQ 60, de 1983 (CN), pela qual o Senhor Pre-_ 
sidente da República comunica haver vetado, parcial· 
mente, o Projeto de_ Lei da Câmara n9 6, de 1983 (n9 75-

, E/83, na origem). que "altera dispositivos da Lei n" 
5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos Parti~ 
dos Políticos, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justific;tdo, o Se
nhor Deputado João Gilberto e a Senhora Deputada 
Rita Furtádo. 
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De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
assume a Presidência, eventualmerite, o Senhor Senador 
Mur:ilo Badaró, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~ 
sidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente 
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdU
Ias, o Senhor Senador Murilo Badarõ convida o Senhor 
Deputado Jorge Arbage para funcionar como escrutina
dor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Enéas Faria .... -•.•• ---··d······-- .)_votos 
Em branco ... -.•... ___ _.. __ ..,__.__~~ ......... -.. - 1 voto 

Para Vice--Presidcnte: 

Senador Martins Filho ..... ~ .•• __ .•..•. _ :3 votos 
Em branco .......••• -"~~--· •"''-------- . ••• -.-= .. 1 voto 
São declarados eleitos, Presidente e Vice-Presidente, 

os Senhores Senadores E11êas Faria e Martins Filho, fes
pectivamente. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Enéas Fa
ria agradece, em nome do Senhor Senador Martins Filho 
e no seu próporio, a honríl com que foram·distinguidos e 
designa o Senhor Deputado ~orge ~rbage para relatar a 
matérta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
pttra constar, eu, João Hélio Carv.alho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o 

Projeto de Lei n~ 2, de 1983 (CN), que "autoriza o 
Poder Executivo a abrir ao Ministério da Saúde o 
crédito especial de até Cr$ 950.000.000,00 ( novecen~ 
tos e c:inqiienta milhões de cruzeiro!i), para o fim que 

especifica". 
1~ Reunião l(instalaçào), rertlizada 

em 2 de maio de 1983 

Aos dois dias do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze minutos, 
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, 
presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, 
Lourival Baptista, Jorge Katume, GUilherme Palmeira, 
Aderbal Jurema, Mário Maia, Affonso CamargO e De
putados AntôniO Osório, Figueire.do Fílho, M·auro Sam
paio, Ferreira Martins, Manoel Viana, Mârio Hato, Jor
ge Vianna e Jiúiio CarusO, reúne-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pa
recer sobre o Projeto de Lei n9 02, de 1983 (CN), que 
.. autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Saúde o crédito especial de até Cr$ 950~ooo;ooo,oo (nove
centos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para o fim que 
especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Gabriel Hermes, Virgílio Távora, 
Marcelo Miranda e Severo Gomes e os Senhores Depu
tados Ludgero Raulino, Euclides Scalco e Ralph Bíasi. 

De acordo com o que preceitua o Regiinento Comum, 
assume a Presidência, eventualmente, o SenhOr Senador 
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a disposhíVO regJm-ental, o Senhor Pre
sidente Esclarece que irá proceder à eleiQão do Presiden
te e do Vice-Presidente da Comissão. Distribufdas as cé
dulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Se
nhor Deputado Jiúlio Caruso para funcionar como es
crutinador, 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Jorge Vianna . ··~-•·· ......• 14 votos 
Em branco ................... .-....... 1 voto 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Mauro Sampaio , ... ~ .•• -~... 14 votos 

Em branco···············~-·~·---··~· lvoto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

São declarados eleitos, Presidente e Vice-Presidente. 
os _S~nhores D~putados Jorge Yi_O;Inoa e Mauro Sampaio, 
respectivamente. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Jorge 
Vianna agradece, em nome do Senhor Deputado Mauro 
Sampaio e no seu próprio, a honra com que foram disti
guidos e designa o Senhor Senador Lourival Baptista 
para relatar a matéria, 

Nada mais hav.endo a tratar, encerra-se a reunião e 
para constar, eu, João Hélio Carva-lhO Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e ir~ .. à pu~lica_Qão. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 43, de 19S..l (CN), do Senhor Presidente da Re
-Pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto~lei nl' 2.000, de 30 de de
zembro de 1982, que .. Reajusta os vator'es de venci
mentos e pl-oventos dois servidores da Secretaria do 
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providên-

2•· Reunião, realizada em 26 de 
abri1 de \983 

Aos vintes e seis dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze mi
nutos. na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no 
Senaao Federal, presentes os Senhores Senadores 
Virgílio Távora, Helvídio Nunes, Marcondes Gadelha, 
Jutahy Magalhães, Gabriel Hermes, Mário Maia, Pedro 
Sifnon, Marcelo Miranda e Deputados Oscar Corrêa, 
Osvaldo Melo, Octávio Cesário e Francisco Dias, reúne
se a Comissão Mista incumbida de t;Studo e parecer 
sobre a Mensagem n943, de 1983 (CN), do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Con~ 
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 2.000, de 30 de. 
dezembro de 1982, que "Reajusta os valores de venci
mentos e proventos dos servidores da Secretaria do Su~ 
premo Tribunal Federal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Leonir Vargas, Carlos Alberto e De- _ 
putados Paulo Guerra, Rita Furtado, Theodorico fer
raço, Marcelo Medeiros, Sarnir Achôa, Jorge Leite e 
M<\theus Schmidt, 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Deputado Osvaldo_ Melo, _vice-Pres_idente, 
no ex.ercicio àa-Pr6sidência, que solicita, nos termos reg~
rnentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior 
que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Marcondes Gadelha, que emite pare
cer favorável à Mensagem n9 43, de 1983 (CN), nos ter
nlOS do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
-sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederlc Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissllo e irã à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n\' 48, de 1983 (CN). do Senhor Presidente da . .Re:--_ 
públiea st1hmetendo à delibera4.:ào do Congresso Na
cional o t~x to do Decreto-lei n~ 2.005, de 6 de janeiro 
de 1983, que '"Reajusbt os valores de vencimentos, sa
lários e proventos dos ~;ervidores da Secretaria do Tri
bunal de Justi('a do Distrito Federal e dos Ofícios Ju
diciais da Justiça do Distrito Federal e dos Terri
tórios". 

z, Reunião, reali:t"ad:l em 27 de 
abril de 1983 

Aos vinte e sete dias do rnês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da 
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Comissão de Finanças, nÓ Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Gabriel Hermes, Passos Pôrto, Gui
lherme Palmeira., Enéas Farias, Alfredo Campos e Depu-· 
tudos José Camargo, Tarclsio Buriti, Geraldo Renault, 
Nosser Almeida, Epitãcio Cafeteira, Daso Coimbra e 
Mfircio Lacerda, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 48, de 1983 
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto
lei n9 2.005, de 6 de janeiro de 1983, que "Reajusta os va
lores de vencimentos, salários e proventos dos servidores 
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Altevir Leal, Odacir Soares, Jutahy 
Magalhâes, João Lobo, Alberto Silva, Mário Maia e De
putados Pedro Colin, João Divino, Valmor Giavarina e 
Sérgio Lomba, 

Ha\,.endo riúmero regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que logo após, é d~da conto 
aprovada. 

Em seguida, o SenhÕr Presidente, coml.lnica que rece
beu Oficio da Liderança do Partido Democrático Socütl, 
na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputa
do Nosser Almeida~ para integrar a Comíssão, em subs
tituíção ao Senhor Deputado Adail Vettorazzo. 

Proseguindo,o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator,- Deputado José Camargo, que emite pare
cer favorável à Mensagem n~' 48, de 1983 (CN}, nos ter
mos de Projeto de Dec!'eto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nud:i miiS havendo a tratar, encerra-se a reunião,l;:!
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Sénhor Presidente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n" 44, de ]983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à delibeJação do Congresso Na
ciõnãl o -texto dÕ oecreto-lei n~ 2.001' de 4 de janeiro 
de 198..1. que ''Reajusta os valores de vencimentos e 
Provento~ d~s s-enidores _da Secretaria-Geral do Tri# 
huna! de Contas da União, e dá outras providências". 

z~ Reunião, realizada em 28 de 
abril de 1983 

Aos vinte e. oito dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezess.eis horas e trinta minu
tos. na Sala du Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, 
Almir Pinto, Jorge Kulume, Lourival Baptista, Marcelo 
Mirandu, Hélio Gueiros e Mauro Borges e os Senhores 
Deputados Marcelo Linha_res, Josué de Souza, Geovani 
Borges, Moisés_Pimentel, Jackson Barreto e Renato Via
na, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n~' 44, de 1983 (CN), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'1 2.001, 
de 4 de janeiro de 1983, que "Reajusta os valores de ven
cimentos e proventos dos servidores da Secretaria-Geral 
do Tribunal de Contas da União, e dá outras providên
cias", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy Mugalhães, Martins Filho, Jo
sé Fragelli e Deputados Amílcar de Queiroz, Ludgero 
Raulino, Jorge Carone, Cássio Gonçalves e Sérgio Lom
ba. 

Huven.do número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Marcelo Miranda, que 
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solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior que, logo após, ê dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente eoncede a palavra ao 
Relator, Deputado Marcelo Unhares, que emite parecer 
favorável à Mensagem n~> 44, de 1983 (CN), nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como con
clusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 

. da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 49, de 19_8J (CN), do Senhor Presidente da Re-
pública submetendo à deliberaç;ão do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n<:' 2.006, de 6 de janeiro 
de 1983, que .. Revigora, até 31 de dezembro de 1983, 
a!> disposições do Decreto-lei n<:> 1.627, de 1978". 

2• Reunião, realizada em 28 de 
abril de 1983 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta _e três, às dezessete horas e quinze mi
nutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fe
deral, presentes os Senhores Senadores José Lins, Almir 
Pinto, Jorge Kalume, Gaivão Modesto, Carlos Alberto, 
Âlvaro Dias, Hélio Gueiros, Affonso Camargo e Depu
tados Gomes da Silva, Artur Virgílio Neto, José Ulisses 
e Walter Casanova, reúne-se a Comissão Mista incumbi
da de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 49, de 1983 
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto d<=! Decreto
lei ~., 2.006, de 6 de dezembro de 1983, que "Revigora, 
até 31 de dezembro de 1983, as disposições do Decreto
lei n"' 1.627, de 1978". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lourival Baptista, Raimundo Parente, 
Severo- Gomes e Deputados Geraldo Bulhões, João Al
ves, GuidoM,oesh, Gilton Garcia, Hélio Duque, Denisar 
Arneiro e Ruy Côd_o_.___ 

Havendo número regimental, são abertos os trabalho_s 
pelo Senhor Presidente, Deputado Artur Virgílio Neto, 
que solicita, nos ti:rmos regimentais, a dispensa da leitu
ra da Ata da reunião anterior, que logo após, ê dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Carlos Alberto, que emite parecer fa
vorãvCl à Mensagem n<:> 49, de 1983 (CN), nos termos de 
Projeto de DecretO Legislatívo, que oferece como con
clusão. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
votando vencido, os Senhores Senador Alvaro Dias e 
Deputado José Ulisses. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da CO-missão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
ri~ 50, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRe
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decre~o-lei n~' 2.007, de 11 de janei
ro de 1983, que "Reajusta os vencimentos e proventos 
dos funcionários do Quadro das Secretarias da Jus
tiça Federal de Primeira Instância, e dá outras provi
dências". 

2~ Reunião, realizada em 28 de 
abril de 1983. 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Helvídio Nunes, 
Virgílio Távora, Mauro Borges, Gastão MUller, Pedro 
Simon, Âlvaro Días ·e Deputados Mário Assad, Nelson 
Costa, Cal-los Virgflio7 Fernarido 88.stos, JoSé Melo e Vi
c(mte Queíroz, reúne-se a Co!hissão Mista iilcumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n' 50, de 1983 (CN), 
do Senhor Presidente da República, submetendo à deli
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 
2.007, de ll de janeiro de 1983, que;:, "Reajusta os venci
mentos e proventos dos funcionârios do Quadro das Se
cretarias da Justiça Federal de Primeira Instância, e dá 
outras providências ... 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Aderbal Jurema, João Castelo, Jutahy 
Magalhães, Moacyr Dalla, Carlos Lyra e Deputados 
Ruy Bacelar, Elquisson Soares, Paes de Andrade, José 
Mendonça de Morais e Sérgio Lomba. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Ãlvaro Dias, que solici
ta, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior que, logo após, é dada como aprova
da. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado Carlos Virgílio, que emite parecer fa
vorável à Mensagem n'i' 50, de 1983 (CN), nos termos do 
Projeto de_ Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carv_alho Rocha, Assistente 

Maio de I983 

de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
st::rá assinada pe"lo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 53, de -198.3 (('N), do Senhor Presidente da Re
pública, submetendo à delibera(;âo do Congresso Na
cio-nal o texto do Decreto-lei n~' 2.010, de 12 de janei
ro de 1983, que "Reorganiza as Polícias Militares e 
os C"orpo~ de Bombeiros Militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal, e dá outras provi
dências ... 

2• Reunião, realizada em 4 de 
maio de 1983 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de reu
niões da Comissão de Finanç;as, no Senado FederaJ, pre
sentes os Senhçres Senadores_ Jorge Kalume, Guilherme 
Palmeira, Passos Pôrto, Martins Filho, Mauro Borges, 
Severo GomeS, Hélio Gueiros e Deputados Enoc Vieira, 
Ruy Bacelar, Milton Reis, Ruben Figueiró, José Tav~res 
e Geraldo Fleming, reúne-se a Comissão Mista incumbí
da_de estudo e parecer sobre a Mensagem n.,. 53, de 1983 
(ÇN), do Senhor Presiden_te da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~ 
lei n~' i.o 10, de 12 de janeiro de 1983, que "Reorganiza as 
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares 
dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá 
outras providências''. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Lourival Baptista, Odacir Soares, Eu
nice Michiles, Gastão Miiller e Deputados Saulo Quei
roz, Pedro Colin, ·Antônio Ueno, Jorge Carone e 
Matheus Schmidt. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
·pelo Senhor Presidente, Deputado José Tavares, que so
licita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senador Martins Filho, que emite parecer favo
rável à Mensagem n9 53, de 1983 (CN), nos termos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com voto contrário dos Senhores Senadores Severo Go-
mes e Hélio Gueiros. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e; 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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10 DE MAIO DE 1983 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do Senhor 
Presidente da República 

- N'>'s 90 e 91/83- (n'>'s 157 e 
I58j83, na origem), de agradeci
mento de comunicação. 

1.2.2- Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n9 

79, de 1983, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que introduz 
alteração na Consolidação das Leis 
do Trabalho, no Título V, concer
nente à Organização Sindical, para 
o fim de instituir o representante 
sindical. 

- ProjetQ. de Lei do Senado n"' 
80, de 1983, de autoria do Sr. Sena
dor Pedro Simon, que assegura ao 
estudante matriculado em qualquer 
estabelecimento de ensino autori
zado, registrado ou reconhecido 
por órgão competente o direito a 
pagar metade do preço do ingresso 
nos cinemas, teatros e circos no ter
ritório nacionaL 

SUMÁRIO 
- Projeto d"ê ResoJução n1> 34, 

de 1983, de autoria do Sr. Senador 
Passos Pôrto, que altera os arts. 78 
e lOS do Regimento Interno do Se
nado Federal. 

1.2.3 - Comunicações· da Presi~ 
dência 

- Prazo para oferecimento de 
emendas ao Projeto de Resolução 
ntJ_34, de 1983. 

-Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n9 I 03/81, por ter 
recebido parecer contrário, quanto 
ao mêiito, da ComiSsão a que foi 
distribuído. 

1.2.4 -Comunicação da Lide
rança do PDS 

- Refere~te à illdicação do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, para in
tegrar a Comissão de -Relações Ex
teriores, na vaga do S(. Senador 
Aloysío Chaves. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 
SEN,<DOR NELSON CARNE!· 

RO, como Líder- Tese da prorro
gação do mandato presidencial. 

SENADOR ROBERTO SA· 
_TVRNINO, -como Líder- De-

missão de empregados da Compa
nhia Federal de Seguros. 

SENADOR HENRIQUE SAN
TILLO - Defesa da autodetermi
nação do povo nicaragciCnse. 

SENADOR M4RTINS Fil-HO 
- Política partidâi'ia regional. 

SENADOR JORGE K4LVME 
- Pavimentação da BR-364. Con
clusão do estatuto das microempre
sas. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n"'s 628 a 632, 

de 1983, de desarquivamento das 
proposições que mencionam.Apro. 
vados. 
~ _ _projeto de Resolução n"' 

167/81, _q.ue autoriza a Prefeitura 
Muníci_12al de Vazante (MG) a ele
var, em CrS 30.725.100~00, o_ rrion
tante de sua dívid_a consolidada. 
AprovadO. Â Comissão de Re
daçãO. 

-Projeto de Resolução n"' 
168/~1, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Itanhomi (MG) a ele
var, em Cr$ 23.224.600,00, o mon" 
tante .de sua dívida consolidada. 
Aprovado., Â Comissão de Re
dação. 

SEÇÃO 11 

QUARTA-FEIRA, fl DE MAIO .DE 1983 

,SENADO FEDERAL 

Faço saber que o ,Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, irtcíso VI, ~a- Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presid_ente, promulgo a segUinte 

RESOLlJ(:Ã() No 170, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 155.363.000,00 (cento e cinqüenta e cinco mi
lhões, trezentos e sessenta e três mil cruzelros)o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Art. 1"' E: o GovernO do Estado de Alagoas, nos 
termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 1 I de outubro 

de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em CrS 
155.363.000,00 -(cento e cinqaenta e cinco milhões, tre
zentos e sessenta e três mil cruzeiros), o montante de sua 
dívida consOlidada, a fim de que possa contratar um em
prêstimo de igual v3J0r jUnto à Caixa Econômica Fede-
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado-ao 
equipamento, reforma e_ampliação de hospitais, naquele: 
Estado, obedecidas as _condições admitidas pelo Banco 
Central do_ Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução -entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de maio de 1983. _. Nilo CoelhO, 

Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos tennos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seg!Jinte_ 

RESOLUÇÃO No 171, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Ah1goas-a elevar 
em CrS 33.305.000,00 (trinta e três milhões, trezen
tos e- cinco mil cruzeiros) o montante de sua df-dda 
coosolidada. 

Art. 1"' h o Governo do Estado de Alagoas, nos 
termos do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 1 I de outubro 

de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar, em Cr$ 
33.305.000,00 (trinta e três milhões, treZentos e cinco mil 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fJlll 
de que possa contratar um elllpréstimo de igual valor 
junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização 
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-. 
cial- FAS, destfnado à construção, reforma e equipa
mento de centros de saúdt; naquele Estado, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

.Senado Federal, 9 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
- Presidente. 
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-Projeto de Resolução 09 Municipal de Caratinga (MO) a 
177/81, que autoriZa a Prefeitura elevar, em CrS 307,251.000,00, o 
Municipal de Itumirim (MG) a ele- montante de sua dívida consolida-
var,_ em Cr$ 19.132400,00, o mon- da, Aprovado. À Comissão de Re-
tante de sua dívida consolidada. dação. 
Aprovado. A Comissão d.e R.e- _ .-Projeto çie Resolução [l'~ 
dação. 216/81, que autoriza a Prefeitura 
~Projeto de Res.oluçã9 n9 MuniciPal de Claro dos Poções 

197/81, 'que autoriza 'a'Prefeiti.ira (MG)- a- elevar, em Cr$ 
Municipal de Ouro Fino (MG) a 30.725.100,00, o montante de sua 
elevar. em CrS 25:000.00WX~ • .. f! dívida consolidada. Aprovado. À 
montante de sua dívida consolida- Comissão de Redação 
da. Aprovado. J\ Comissão de Re- -Projeto de Resolução n~' 
dação. _ 217/81, que autoriza a Prefeitura 

-Projeto de Re$ol_p_ç_ão 11_11 __ Municijfal de Dívín~egli~_(MG) .. a 
200/81, que autoriza- ã. Prefeitura elevar, em CrS 460.876.500,00, o 
Municipal ~e Ilicínea (MG) a ele- montante de sua dívida consolida-_ 
var, em eis 84.684.600,00, o mon- da. Aprovado. A Comiss_ão de Re~ 
tante de sua dívida consolldãdi: dação. 
Aprovado. À Comissão de Re- - Projeto de Resol~ção n~' 
dação. 257/81, que autoriza a Prefeitura 

-Projeto de Re_solu_Ção nl' Municipal de Arraias (GO) a elevar, 
205/~1. ql,!e a,!,!tQ_Ô.~_ ª'- Prefeit1,1r~ em Cr$ 20.726.000,00, o mon-. 
Municipal ~e Pavão (MG) a elevar, tante de sua ·_dívida c_onsoli_dada. 
em Cr$- Jb-.725JOO,OO o montante Aprovado. À Comissão de Re-
de sua díVida consolidada. Aprova- dação. 
do. À Comissão de Redação. - :...._ Projeto de Lei do Senado_ n~' 

-Projeto de Resolução n"' 191/79, quedíspõesobreoparcela-
206J81, que autoriza a Prefeitura menta dos prêmios anuais de segu-
Municipal de .Burutis (MG) a ele- ros de ramos elementares. Discus-
var, em Cr$ 30.725.100,00, o mon- são encerrada, ficando a votação 
tante de sUa dívida cons_olid;:~.da. _ adiada por falta de .. quorum". 
Aprovado. À Comissão de Re- - Projeto de Lei do Senado n~' 
dação. 277 j1!)_,_ que determina prazo mãxi-

- Projeto de Resolução n~' mo para a instalação de telefones 
208/81,· que autoriza a Prefeit.ura adquiridos através de financiarnen-
Municipal de Monte Santo de Mi- tos e dá outras providências. Dls-
nas (MG) a~-elevar, em Cr$ cassio encerrada, após Usã.r da p·a~ 
92.175.300,00, o montante de sua lavra o Sr. Nelson Carneiro, vai-
divida consolidada_. Aprovado. À tando -às c:orilissÕes competentes 
Comissão de Redação. em virtude do recebimentO de 

- Projeto de Res.olução nQ emenda em Plenário. 
210/8), que autoriza a P~~J9.l!l~ - Piojefõ--de Lei do Senado n~' 
MunicipaldeUrucânia(MG)aele- ll/80, que introduz alteração na 
var, em CrS 92.175.300,00, .. o tonsolidaçãó- das Leis do Trablho, 
montante de sua dívida co.nSo!Tda- para o fim de assegurar estabilida-
da. Aprovado, À Com_i~jp de Re- de provisória ao empregado quere-

. dação. ·clama, durante o prazo de trami-
- Projeto de Resolução n~' tação da reclamatória. Discussão 

214/81, que autoriza a Prefeitura enceriada, ficando a votação_adia-
Municipal de Candeias (MG) a ele- da por falta de- "quorum". 
vart em Cr$ 30.725.100,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado, Ã Comissã~ de Re
dação. 

-Projeto de Resolução 
nl' 215/81, que autoriza a Prefeitura 

1.4- DISCURSO APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR Hll:LIO GUEIROS 
- Posição de S. Exct: com relação a 

reeleição do Presidente João Fi
gueiredo. Decisão do Governo fe

-çferal ~m_ autor_izar a exportação de 
madeira em tora, em detrimfmto da 
indústria madeireira do Pafs 

SENADOR PEDRO SIMON
Impressões de S. Ext: sobre r«ente 
encontro de vereadores eleitos pelo 
PMDB no Estado do Rio Grande 
do Sul, ocasião em que foram de
batidos as principais causas- da cri
se social que estaria se verificando 
no País. 

SENADOR LoMANTo JÚ
NIOR, como Líder - reparos ao 
-pronunciamento de seu antecessor 
na tribu_na. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - Homenagem de pesar 
pelo falecimento do psofe_ssor G_il
dâsio Amado. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Defesa de ·uma melhor reciClagem 
da programação dos recursos 
públicos que amplie o mercado in
terno e promova a descefltralização 
económica. 

I.S-DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓJHMA 
SEssÃO~ ENCERRAMENTO: 

2- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Dos Srs. Humberto Lucena e 
Almir Pi~to, pronunciadoS -na SeS-
s?o d~ 9.5.83. 

3-ATOS DO PRESIDENTE 
N's. 62, 66 a 68, de 1983. 

4- PORTARIAS DO SR. 
DIRETOR-GERÁL 

-N~'l39 83 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO .DAS CO
MISSÓES PEIIMANENTES 

Faço saber que o Senado F'~~_r_al aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Consfittiição,-eeu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

torizada_ a elevar em Cr$ 1.791.500.000,00"(um bilhão, 
setecentos e noventa e um milhões e quinhentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidad~ a finÍ de 
que pos-Sa cOntratar um empréstimO -de igual valor junto 

RESOLUÇÃO N' 172, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de São Pa11lo, a elevar em CrS 
l.791.5ÕO.OOO,OO (um bilhão, setecentos e noventa e 
um milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Santo André, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução 
n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au-

. à Cãixa Econômica FeÇ_eral, mediante a utilização de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- F AS, destinado à conclusão de obras e aquisição de 
equipamentos par~ o Hospital Geral Municipal, O.aquele 
MunicíPiO, obedecidas as condições admitidãS pelo Ban
co Central do Brasil no respec~ivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de maio de 1983. - Nilo Coelho. 
Presidente. 

Maio de 1983 

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

RESOLUÇÃO N' 173, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Franca, Esta· 
do de São Paulo, a ele\'ar em CrS 295.400.000,00 
(duzentos e noventa e cinco milhões e quatrocentos 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. l~' É a Prefeitura Municipal de Franca, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada cm CrS 
295.400.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões c 
quatrocentos mil cruzeiros), correspondentes a 400.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
738,50 (setecentos e trinta e qito cruzeiros e cinqUenta 
centavos}, vigente emjaneiroj8I; a .. fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor junto ao Banco do 
Estado de São Paulo, este na qualidade de agente finan
ceiro do_ Banco Nacional da Habitação- BNH, destina
do à execução de obras do Projeto CURA, naquele Mu
nicípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de maio de 1983. -Nilo Coelho. 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso-VI, dã-ConStituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 174, DE I983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palestina, Es
tado de São Paulo, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos 
e nove mil, cento e trinta e oito cruzeiros e quarenta 
centavos). 

Art. I 9 É a Prefeitura Municipal de Palestina, Esta .. 
do de_São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n~' 
93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
7.409.138,40 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, cen
to e trinta e oito cruzeiros e quarenta centavos), corres
pondentes a 8.440 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzei
ros e oitenta e seis centavos), vigente em abril/8_1, junto 
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãO 
- BNB:, destinado à execução de obras de infra
estrutura no conjunto habitacional "João Evangelista 
Viçoso" da COHAB-RP - Companhia Habitacional 
RegiOnal' de Ribeirão Preto, Programa FINCfFIEGE, 
naquele Município, obedecidas as condíções admitidas 
pelo ~anco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 9 de maio de 198-3:-- Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Faço saber .que o Senado Federal aprovou, nOs termos 
do art. 42, inciso VI, da C_onstítuição, e eu, Nilo CoelhO, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 175, DE 1983 

Autoriza a Companhia de Habitação do Acre -
COHAJJ..ACRE, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 1.070.82S.OOO,OO (um bilhão, setenta 
milhões, oitocentos e vinte e cinco ntil cruzeiros). 

Art. 19 f: a Companhia de Habitação do Acre
COHAB-ACRE, nos termos do art. 29 da R~solução n9 
93, de 11 de "outubro de 1976, do Senado Federal, e com 
a garantia do Governo do Estado do Acre, autorizada a 
contratar operação de· crédito no valor de 
CrSL070.825.000,00 (um bilhão, setenta milhões, oÚ.o
centos e vinte e cinco mil cruzeiros), correspondentes a 
1.450.000 UPCs, considerado o. valor da UPC de Cr$ 
738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta 
centavos), vígente emjárieiroj81,juntoao Banco doEs
tado do Acre S.A., este na qualidade de agente ijnancei
ro do Banco Nacional da Habitação......,.. BNH, destinada 
à execução de obras de infra-estrutura e equipamento co
munitãrio nos conjuntos habitacionais a serem construí~ 
dos pela COHAB-ACRE, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal apl-ovou, nos termos 
do art. 42, inciso-VI, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho, 
Presídente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 176, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Esta· 
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 37.122.399,51 
(trinta e sete milhões, cento e vinte e dois mil, trezen· 
tos e noventa e pove cruzeiros e cinqüenta e um centaw 
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I~' ta Prefeitura MuniciPal de Olímpia, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, 
de 11 de outubro de 197Ó, do senl:iào Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
37.122.399,51 (trinta e sete milhÕes, cento e: vinte e dois 
mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros e cinqUenta e 
um centavos), correspondentes a 76.097 UPCs, conside
rado o valor nominal da UPC de Cr$ 487,83 (quatrocen
tos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta e três centavos), vi~ 
gente em janeiros/80, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitaçã:o- BNH, destinado à 
execução dos Programas PROFILURB, FINC E FI
N:EC, naqueiC Município, obedecidas as condições ael
mitídas pelo Banco Central do Brasil no respectivo Pro
cesso. 

Art. 2\' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, IOde maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

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

RESOLUÇÃO N• 177, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 
886.200.000,00 (oitocentos e oitenta e seis milhões e 
duzentos mil cruzeiros) o montante' de sua dívida con
solidada. 

Art. f\' e a P~f~itura Municipal de São Bernardo 
do Campo, Estad~ ~São Paulo, nos termos do art. 29 

_da Resolução n~'93, de l1 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dfvida 
consolidada em Cr$ 886.200.000,00 (oitoCentOS e oiteDia 

-e seis milhões e duzentos mil cruzeiros), correspondentes 
a 1.200.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cin
qaentaKcentavos), vigente em janeirw/81, a fim de que 
possa contratar um empréstimo.de igual valor junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitaçã_o -
BNH, destinado à execução de obras do Projeto CURA,
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
-sua ptiblicaçãO.---

Senado Federal, 10 de maio de 1983.- Nilo Coelho. 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, iriciso VI, da Constituição, e eu, Nilo CoelhO, 
Pre~idente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 178, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado 
de São Paulo, a elevar em CrS 47.686.000,00 (qua~ 
renta e sete milhões, seiscentos e oitenta e seis mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Mauã, Estado 
de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em CrS 47.686.000,00 (quarenta e sete milhões, 
seiscentos e .oitenta e seis mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida co-nsolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Fe~ 
deral, mediante a utilização de recurso's do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
implantação de creches, naquele Município, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 10 de maio de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Faço saber que b Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo COelho, 
Presidente, p"romulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 179, DE 19113 

Autoriza a "Prefeitura Municiplll de Paulo de Fa
ria, Estado de São Paulo, a elevt~r em CrS 
36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e setenta e 
cinco mil, setet;entos e vinte e oito cruzeiros) o mon
tante' de sua dívida eonsolid11da. 

Art. 1~' É a Pi-efeitura Municipal de Paulo de Faria, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução 
n'~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante de sua dívida consolidada 
em Cr$ 36.175.728,00 (trinta e seis milhões, cento e se
tenta e cinco mil, ~ec_entos e vinte e oito cruzeiros), c_or
respondenies a 21.493 ORTNs, considerado o valor no
minal da ORTN de CrS l.683,14(um mil, seiscentos e oi
tenta e três cruzeiros· e quatorze centavos), vigente em 
abril/82, a fim de que possa contrata_r um empréstimo de 
igual valor junto à Caíxa Econômica Federal, mediante a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social- FAS, destinado ao financiamento das 
obras de canalização do córrego .. Nossa Senhora Apare
Cida", naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Att. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelho. 
Presidente 

Faço saber que o Senado Federar aprovou, nos •.e .,nos 
- do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 180, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Osasco, Esta
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 528.418.166,50 
(qUinhentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e de
zoito mil, cento e sessenta e seis cruzeiros e cinqüenta 
centavos) o n1ontante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 _E a Prefeitura Municipal de O~asco, Estado 
de Sã_o Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
528.418.166,50 (quinhentos e vinte e oito milhões, qua
trocentos e dezoito mil, cento e sessenta e seis mH crUzei
ros e ciriqUenti centavos), correspondente a 715.529 
UPCS, considerado o valor nominal da UPC de CrS 
738,50 (setecentOs e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta 
centavos), vigente emjaneiro/81, a fim de que possa con
tratar emp"rêstimos no valor global acima mencionado, 
junto à Caixa Econõmica do Estado de São Paulo S.A, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinados ao financiamento 
de equipamentos comunitários ou públicos; da cons
trução; ampliação ou melhoria de habitação de interesse 
social (Programas PROFILURB, FlNCJFINEC e FI~ 
CAM), naquele Município, obedecidas as condições ad· 
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro· 
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sUa publicação. 

Senado Federal, 10 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo ·a- seguinte 

RESOLUÇÃO N• 181, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi das Cru
zes, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
74.306.000,00 (setenta e quatro milhões, trezentos e 
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

Art. 19 ~ a Prefeítura Municipal de Mogi das Cru
zes, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Reso
lução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 74.306.000,00 (setenta e 
quatro milhões, trezentos e seis mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contra
tar um empréstímo de igual valor junto à Caixa Econó
mica Federal, mediante a utilização de recursos-do Fun
do de Apoio ao DesenVolvimento Social- FAS, desti
nado à conclusão -do Centro Municipal de Assistência 
Social, naquele Municípío, obedecidas as c_ondições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data_ de 
sua publicação, 

Senado Federal, lO de maio de 1983. - Nilo Co_elho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da ConstitUiÇão, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a se~inte 

RESOLUÇÃO N• 182, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Muncipal de Belo Horizon~ 
te, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
589.700.000,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões e 
setecentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. l9 É a Prefeitura Muncipal de Belo Horizonte, 
Estado de Minas GiraiS, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de I l de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 589.700.000,00 (quinhen
tos e oitenta e nove milhões e setecentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor junto à CaiXa 
Econômici Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social --FAS, 
destinado à cons_trução de escolas, ampliação e aquisição 
dos equipamentos necessãrios, naquela Cidade, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no_ respectivo processO.. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelhfb 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 183, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguatama, Es· 
tado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
105.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitoce-ntos e 
cinqüenta e cinco mil, setecentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. )9 É a Prefeitura Municipal de Iguatama, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II), . 

n9 93, de. II de outubro de I 976, do Senado Federal, au
torizada a elevar o montante de sua divida· consolidada 
em Cr$ 1 05.855.750,00 (cento e cinco milhões, oitocentos 
e cinqiienta e dnco mil, setecentos e cinqüenta cruzei
ros), correspondentes a 175.000 UPCs, considerado ova
lor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro 
cruzeiros e oitenta e ,nQYe cen(avos), vigente em ju
lhoj80, a fim de que possa contratar operações de crêdi
to no valor globaL acima mencionado, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
dede_agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destiriadas à construção de 500 (quinhentas) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura necessãrias - Programa P~O
MORAR, naquele Município, obedecidas as condiçõ~s 
admitidas pelo Banco ~entrai do Brasil rio ~espectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publícação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
_Presidente 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art, 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Pr~idente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 184, DE 1983 . 

..\.litoriza a Prefeitura Municipal de Patrocínio, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros.) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. l9 É a Prefeitura Municipal de Patrocínio, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede-
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, 
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos cruzeiros), cor
respondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três 
cruzeiros e_ ciriqifenta e seis centavos), vigente em ou
tubro/80, a fim. de que possa contratar empréstimos no 
valor global acima mencionado, junto à Cãíxã: Económi
ca do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinados à construção de 300 (trezentas) unida~ 
des habitacionais de interesse social e à exe_cução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, --riãquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 185, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Joaíma, Esta
do de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 19.132.400,00 
( dezenove milhões, cento e trinta e dois mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida· 
da. 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Joafma, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolu_ção n'i' 
93, de I l de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
Cr$ 19.132.400,00 (dezenove milhões~ cento e trinta e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a 
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
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Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e ses
senta e quatro centavos), vigente em abril/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no _valor global acima 
meD.cionado, junto à Caixa Econômi_ca do Estado de Mi
nas Gerais, est~· na qualidade de agente financeiro 'do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 100 (cem) unidades habitacionais de inte-
resse-social e execução das obras de infra-estrutura ne-
cessâtias, naquele M unicfpio, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo--:-

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983. --·Nilo Coelho; 
Presidente. · 

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

RESOLUÇÃO N• 186, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Muriaé, Esta~ 
do de Minas Gerais, a elevar em Cr$317.567.:2:50,00 
(trezentos e dezessete milhões, quinhentos e sessenta e 
sete_ mil, duzentos e clnqüenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. 19 E. a Prefeitura Municipal de Muriaé, Estado 
d'e Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93 .• de II de outubro de 19761 do Senado Federal, au~ori
'l.ada a elevar O montante de sua divida consolidada em 
Cr$ 317.567.250,00 (trezentos e- dezessete nlilhões, qui
nhentos e sessenta e sete mil, duzentos e cinqüenta cru
zeiros), correspondentes a 525.000 UPCs, considerado o 
valor n<?mÍI!al da UPC de Cr$- 604,89 (seiscentos e qua
tro cruzeiros e_Qitenta e nove centavos_), vigente em ju
lho /80, a fim de que possa contratar operações de crédi· 
to no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais; esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de I .SOO (um mil e qui
nhentas) unidades habitacionais de interesse social e exe
cução das obras de infra-estrutura necessárias, naquele 
M u~icíPio, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central dQ Biasil no i-espectivo processo. 

Art. 2;9 ~ta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaçã:o. 

Senado Fedrat, 10 de maio de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 187, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art._ l9 É a Prefeitura Municipal de Coromandel, 
.Estado de Minas Gerais, nos termos do- art. 29 da Reso
lução n'i' 93, de II de outrubro de 1976, do Senado fe· 
dral, autorizada a elevar o montante de sua dívida con· 
solidada em Cr$ 69.673.800,00 (sesserita e nov~ milhões, 
seiscentos e setenta e três mil e oitocentos_ cruzeiros), cor· 
respondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor no· 
m inal de U PC de Cr$ 663,56 (seiscentos e sessenta e três 
cruzeiros· e cinqüellta e seis centavos), vigef:tte em ou
tubro/80, a fim de que possa contratar operações de crê· 
dito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Económica do Estado GeMinas Gerais, esta na Qú.alida· 
~e de agente tinancetro do danco Nacional da Habi-
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ta~o - BNH, destinada à construção de 300 (trezen~ 
tas) unidades habitacionais de interesse social e execuçãO 
das obras de infra-estrutura necessãrias, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen~ 
trai no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data çl.e 
sua pUblicação. 

Senado Federal, IO de maio de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que 6 Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 

Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No 188, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Piracica
ba, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e 
quatro mil e seiscentos cruzeiros) o _montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1"' e a Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso~ 
lução n"' 9~, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em CrS 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzen
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiroS), .corres
pondentes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 663,56 (seiscentos e Sesseilta e trêS cruzei
ros e cinquenta e seis centavOs), Vigente em outubro/80, 
a fim de que possa contratar empréstimos no valor glo
bal acima mencionado, junto à Caixa Econômica doEs
tado de Minas Gerais, esta na qwiiídade- êfe agente finan
ceiro do Banco NaciOnal da Hibitação ____.: BNH, desti
nados à construção de 100 (cem) unidades habitacionais 
de interesse social e execução das obras de infra
estrutura necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco CeE:t~_al ~o Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 10 de maio de 198:3.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO No 189, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em Cr$ 282.536.9.10,00 (duzentos e oitenta e dois mi
lhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e trin
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 111 É o Governo do Estado de Alagoas, nos ter
mos do art. 2~' da Resolução n~" 93, de 11 de C?utubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montan
te de sua dívida consolidada em Cr$ 2-82.536~930,00 (du
zentos e oitenta e dois milhões, quinheiJ.tos e trinta e seis 
mil, novecentos e trinta cruzeiros) correspondentes a 
167.863 ORTNs, considerado o valor nominal da ORTN 
de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oitenta e três cru
zeiros e quatorze centavos), vigente em abril/82, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de-igual valor junto 
à Caixa Econômica Federal, mediante a utilizaçãO de re- 1 

cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOcial 
- FAS, destinado ao financiamento das obras de am
pliação de sistemas de abastecim~nto d'água, naquele 
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processá. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Art. 2"' Esta _Resolução entra em vigor na data de 
sua ~ublicação. 

Senado Federal, 10 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo 

_ Coelho, Presidente, promulgo a seguinte 

, RESOLUÇÃO No 190, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 846.846.000,00 ( oi· 
tocentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e qua
renta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Art. 1"' 1:: a Prefeítura Municipal de Betim, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2ç. da Resolução nY 
93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolid;ida em 
CrS 846.846.000,00 ( o,ito_centos e quarenta e seis milhões, 
oitocentos e _quarenta e seis mil cruzeiros), correspon
dentes -a 1.400.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de CrS 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oi
tenta e nove centavos), vigente em julho/80, a fim de que 
possa contratar empréstimo de igual valor junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinado à Cõnstrução de 4.000 (quatro mil) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, lO de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

F~_ço saber que o ~enado Federal aprovou, no-s !ennos 
J,fQ_att. 42, inciso VI, da Constituiç~o, e eu, Nilo Coelho, 
Presiden.te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NO 191, DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Raul Soares, 
Estado de Minas Gerais, a el~var em Cr$ 
211.711.500,00 (duzentos e o~ze milhões, setecentos e 
on:z-e mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 

- diVIda consoildada. 

Art. 1'í' b a Prefeitura Municipal de Raul Soares, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2Y da Reso
lução n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em CrJ. 211.711.500,00 (duzentos e onze milhões, 
setecentos e.onze mil e quinhentos cruzeiros), corr~pon
dCntes á 350.000 UPCs, éonsiderado o valor nominal da 
UPC de CrS: 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oi
tenta e nove centavos), vigente emjulhoj80, a fim de que 
possa contratar operações de crédito no valor global aci
ma mencionado, junto à Caixa Econôrnica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da -Habitação - BNH, destinado à 
construção de 1.000 (um mil) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra~estrutura 
necessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
St.!-a publicação. 

Senado Federal, JO de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Quarta-feira II I6I3 

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

RESOLUÇÃO No 192, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Alagoas a elevar 
em CrS 377.683-.900,00 (trezentos e setenta e sete miw 
lbões, seiscentos e oitenta e três mil e novecentos cru· 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. ]Y É o Governo do Estado de A.lagoas, nos ter
mos do art. 21' da Resolução nll 93, de li de outubro de 
"1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrJ. 
377.683.900,00- (trezentos e setenta e sete milhões, seis-
centos e oitenta e três mil e novecentos cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa con
tratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa Eco~ 
nômica Federal, mediante a utilização de l:eCursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado ã construção e equipamento de 8 (oito) unida
des de ensino prê-escolar e de 13 (treze) unidades de ensi
no de lY grau, naquele Estado, obedecidas as condições 
admítidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art._ 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicaÇão. 

Senado Federal, 10 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 59~ Sessão, 
Em 10 de Maio de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinãria 
da 47' Legislatura 

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, 
~-Jaison Barreto e Itamar Franco. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Fábio Lucena- Rai~ 

mundo Parente- Claudionor Roriz - Aloysio Chaves 
-Hélio Gueiroá"- Alexandre Costa- João Castelo
José Sarney- Helvidici Nunes- Carlos Alberto- Di
narte Mariz - Martins Filho - Humberto Lucena -
Marco Maciel- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Jú
nior- João Calmon- José Ignãcio- Moacyr Dalla 
- Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Alfredo Campos- Severo 
Gomes - Henrique Santillo - Mauio Borges -Mar
celo Miranda - Affonso Camargo - Álvaro Dias -
En-ea.S Fa."ria -.:.-Jaisori Barreto...:.._ Jorge Bornhausen
Lenoir Vargas - Pedro Simon 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla ) - A lista de 
presença acusa o -compareCimento de 40 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

te. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos rl.ossos trabalhos 
O Sr. lY-Secretário·procederá à leitura do Expedien-

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação: 

N~> 90/83 (n"' 157/83, na origem), de 9 do corrente, re
lativa à promulgação das Resoluções n"'s 140 a 164, de 
1983. 
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NY 91/83 (n~> 158/83, na origem), de 9 do corrente, re
lativa à aprovação das matérias constantes das Mensa~ 
gens da Presidência Ó<i"RePúbHca n9s 443, 448, 491, 520, 
522 a 525, 528 e 53!, de 1982. 

O SR; PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ·..:...O Expedien
te lido vai à publicaçãh.-

Sobre a mesa, projet~s que serão lidos pelo Sr. 111-
Secretário. - -

São lidos os segUintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 79, DE 1983 

Introduz alteração na Consolidaçio das Leis d() 
Trabalho, no Título V, concernente à Organização 
SindiCal, para o fim de instftiiir o represeniante SÍOdl· 

cal. 

O Cõngresso Na-cional decreta: 

Art. l ~ O art. 514 da Consolidação d3s Leis do Tra
balho, com o seu parágrafo único renumerado para§ 19, 
passa a vigorar co-nt ,r-sêgo.inte redação: 

"Art. 514. São deveres dos Sindicatos: _ 
a) manter servicos de assistência judiciária para 

os associados; 
b) promover a conciliação nos dissídios de tra

balho.; 
c) sempre que possível e permitido por suas 

condições financeiras, mariter, em corivêriiO cOm eri
tidades assistenciaiS ou por conta Própria, -um aSsis-
tente social com as atribuições de promover a coo
peração operacional na empresa e a integração pro
fissional na classe. 

§ 19 Os sindicatos de empregados- terãO~ ou

trossim: 
I - o dever de: 
a) promover a fundação de cooperativas de 

consumo e de crédito; 
b) fundar e manter escolas de alfabetização e 

prê-vocacionais; 
II- o direito de manter um representante sindi

cal em cada empresa, livremente indicado e eleito 
por seus colegas de trabalho, o qual gozará de esta
bilidade pelo prazo de dois (2) anos, sendo um ( f) 
ano enquanto desempenhar a função e um (1) ano 
após. 

§ 29 O iepreseiitante a que se refere o inciso II 
dQ parágrafo anterior, para ser eleito, deverá ter 
mais de seis meses no quãdro sõcial sindical e dois 
anos na categoria. Outrossim, será livre a freqiiência 
do representante sindical sempre que o Sindicato 
profissional precisar de sua presença, justifkada
mente, na sua sede ou em outros lugáres fora da em
presa." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39_ Revogam-se as diSposições em cõntrãrio. 

Justificação 

Aqui, à consideração da Casa, a idéia qúe ·nãO -é nova 
da criação do representante sindical, uma das conheci
das, antigas e justaS reivin_d_ic_a.çõ_es dos trabalhadores em 
todo o País. 

O que se deseja ê que as entidades sindicais tenham, no 
âmbito mesmo das empresas, um seu representante ca
paz de fiscalizar em seu nome o cumprimento de normas 
trabalhistas, principalmente daquelas que ~iz.em respeito 
à segurança e higiene -do trabalho, assim como outras re
lativas à jornada de trabalho. 

Sala das Sessões, lO de maio de 1983.- Seriador Nel
son Carneiro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.432, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Traba-
lho 

Art. 514 São deveres dos sindicatos: 
a) Colaborar com os poderes públicos no desenvolvi

mento da solidariedade socia~ 
b) manter serviços de assistência judiciâria para asso

ciados; 
c) promover a conciliação nos dessidios de trabalho; 
d) sempre que possível, e de acordo com as suas possi

bilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio 
com entidades assistências ou por conta própria, üin as· 
sistente social com as atribuições específicas de promo
ver a cooperação operacional na empresa e a.integração 
profissional na Classe (alínea incluída pela L 6.200, 
16/4/75, DOU 17/4/75, LTr 39/557). 
P~rágrab único. Os sindicatos de empregados terão 

outrossim, o dever de: 
a) promover a fundação de cooperativos de consumo e 

de crêdito; 
b) fundar e manter escolas de alfabetização e pré

vocacionais. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e deLe-
gi"slciçdo Social.) --

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 80, DE 1983 

A.ssegura ao estudante matriculãdo em qualquer 
estabelecimento de ensino autorizado, registrado ou 
reconhecido por órgão competente o direito a pagar 
metade do pre<;o do ingresso nos cinemas, teatros e 

- circos no território nacionaL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 • ~ assegurado ao estudante de qualquer 
nível, regUlarmente matricutàao em estabelecimento de 
ensino oficial, reconhecido ou autorizado por ófgão 
competente, o direito de pagar metade-d0-pf-eÇO-esúibe1C
cido para imgresso nos cinemas, teatros e circos, no terri
tório nacíonal. 

Art. 29 A comprovação da condição dê estudante 
farse-á mediante a apresentação de carteira de identida
de estudantil, emitida pelo órgão estudantil competente 
ou na inexistência deste pelo estabelecimento de ensino 
em que estiver matriculado o identificado, a qual terâ va
lidade, para todo o território naciOnal, até o dia 10 (deZ) 
de março do ano que suceder ao da matrícula. 

Art 39 A carteira de identidade estudantil conterâ 
obrigatoriamente o nqme e a fotografia do estudante, 
sua filiaÇão, data do nascimento, endereço residencial e o 
curso que está freqUentando, bem como a data de suá. 
emissão. 

Art. 49 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação revogadas às disposições em contrário. 

Justificaçdo 

O presente projeto não inova, apenas legaliza o direito 
conquistado pelos estudantes há décadas~ 

É unl- estimulo à indústria cineinatográfica, teatral e 
circense, pois favorece a ida às casas de espetâculo. 

Por outro lado é um dos fatores de incentivo à fre
qfiência aos bancos escolares de todos os brasileiros, fa
cilita o seu acesso à cultura. 

Evita as inquietações dos estudantes brasileiros, legali
zando uma Situação que já existe de fato, previnindo-se 
coritrã medidas que tragarri- desassossego à-classe. -
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Não cercei~ a ampliação da medida aos não estudan · 
tes, pois ficariá. a critério:do órgão competente a sua ex
tensão a todos os brasileiros. 

O fulcro do projeto é garantir ao estudante brasileiro a 
permanência de uma situação real, legalizando-a. 

Sob o aspecto económico, financeiro e social acredita
~ mos ser_ a lJlatéria benéftc;a ao interess~ nadonal. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1983. --Pedro Simon. _ 

{Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu~ 
caçao e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os projetas 
de lei que acabam de ser lidos serão publicados e remeti
dos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que vai ser lido 

pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o segulnte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 34, DE 1983 

A Itera os arts. 78 e I 05 do Regimento Interno do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 O Art. 78, n9 4, do Regímerito Interno do -Se
nado Federai, passa a viger com a s~guinte n;:dação: 

"Art. 78 

4) Distrito Federal, 23 (vinte e três);" 

Art. 29 Os arts. 78 e_ 105 dQ Regimento Inte!no do 
senado Federal passam a vigorar com-o acréscimo res
pectivamente dos seguintes dispositivos: 

"Art. 78 

§ 39 A Comissão do Distrito Federal terâ na 
sua composiÇão obrigatoriamente 1 (um) represen-
tante de cada Estado. 

"ArL 105 .............................. . 

UI -Acompanhar o desenvolvimento urbano e 
ruaral do Distrito Federal; fiscalizar a legislação 
aplicada ao Distrito Federal; ouvir as autoridades e 
a população local, através dos seus titulares ou re

presentações, constituindo para isto: 
a) Subcomissões de: 
1) Transportes; 
2) das Cidades Satélites; 
3)_das__âreas rural e geoeconômica de Brasília; 
4) de Arquitetura e Urbanismo; 
5) de Educação, Cultura, Lazer e Esportes; 
6) Justiça, Segurança e Assistência Social. 
b) Realizando semanalmente reunião de audiên

cia pública para ouvir pessoas interessadas na so
lução dos problemas .do Distrito Federal, permitin

. do a palavra de defensores e opositores. 
c) Facultando às entidades de classe, de emprega~ 

dos e empregadores, associações e -órgãos de profis~ 
sionais liberais o credenciamento junto à ComisSão 
de representantes que possam, eventualmente, pres~ 
ta.r esclarecimentos específiCos e opinai s-obre as-suri~ 
tos de seu interesse." 

Art. 29 Esta Res_olução entra em vigor na data de 
sua publicão. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 

O p~esente projeto visa resgatar uma dívida política do 
Senado Federal com o povo de Brasília. 
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As novas atribuições conferidas ~Constituição de 
1967 ao Senado, facultando à sua Comis~ão Técnica um 
amplo elenco.de' competências privativas, deu à Comis
são do DistritO Federal, por v4l. de conseqüência1 a apa
rente responsabilidade de participar dos evenios sociais, 
políticos e administrativos de Brasília. E a Comissão vi
veu estes anos recebendo representações, discutindo fa
tos e reivindicando providências, sem O respaldo de uma 
estrutura regimental que lhe desse condições operacio
nais e atribuições para isto. Por sua vez, a imprensa local 
promoveu o poder decisório e político da Comissão e 
formou a convicção popular de que ao Senado cabe a 
responsabilidade de representação política de Brasília. O 
resultado de tudo isto é a inaceitãvel situação atual desse 
Orgão Técnico, sem condições básicas para enfrentar os 
novos tempos do Distrito Fecteral. 

Este projeto não visa excluir a luta pela representãi;ãÕ 
legislativa de Brasília, pelo contrário, assume o núcleo 
inicial dessa representação, tornandoMa inStância supe-
rior do Poder Político da Federação, que sempre exerceu 
atravês do Senado da República o instrumento tutelar 
do Distrito Federal. 

O Projeto de Resolução em debate sugere a elevação 
do número de integrantes da Comissão, de 11 para ~3, ao 
tempo em que lhe prescreve a composição obrigatória de 
um. representante_de cada Estado. Visam estas alterações 
dar melhor operacionalidade pelo aumento de represenM 
tantes, sobretudo, pelo crescimentos das suas atriM 
buições. E mais, Obriga- a PaitidpaçãÕ de cada Estado, 
para lhe dar m~ior 'legitimidade e representatividade da 
Federação. 

Não vejo nesta propositura qualquer infringência ao 
texto constitucional que presecreve a proporCionalidade 
partidária. Ela será obedecida _atrayés ·-da composição 
das lideranças, resolvendo-se os problemas de conver:
gência dos partidos no mesmo Estado com o recurso à 
indicação de suplentes. .. 

Ao artigo 105 dO -RegiritCnto lriierno, que trata da 
competência da Comissão, acrescenta-se um item, 
ampliando-se a sua atribuição, a exemplo de outras Co-
missões Técnicas da Casa, para poder compatibilizá-lo 
com os reclamos da sociedade emergente de Brasília, que 
apela ao Senado Federal pela sua participação no pro
cesso políticoMadministratiVo -local. Ttuiibém, nada de 
exepcional, haja vista a competência do Senado F_ederal 
que a ComissãO representa no â-mbito do Distrito FCdeM 
ral. As subcomissões viriam melhor distribuir as atiVida~ 
des da Comissão, racionalizando as suas ações e 
vinculandoMas à estrutura administrativa do Governo do 
Distrito Federal. -

A criação do instituto de aUdiênCíci P6hlica e do sisteM 
ma de lobby, nada têm de estranho e inusitado. S a práti
ca dos parlamentos na Europa e nos Estados Unidos que 
desejamos para a Comissão do Distrito Federal, na sua 
missão pioneira. B. a forma mais racional de aiender às 
aflições do povo local e de projetar o Senado na sua imaM 
gem de órgão supremo do Poder Legislativo. Esta inoM 
vação vai custar experiências e -desacertos. ~as, irá inM 
traduzir práticas adicionais de relacionamento público 
que precisam ser incorporadas aos hábitos políticos do 
País. O que não é possível é continuar essã procissão de 
reivindicantes pelo Gabinete do Presidente da Comissão 
e corredores do Senado, sem se organizar a melhor for
ma de ouví-los e atendêMlos dentro dos nossos compraM 
misses democráticos. 

Este projeto foi redigido cOm o permanente objetivo 
de servir à Brasília. Mas, ele é muito m'ais, uffia saída 
criada, sem intenções partidárias, para a crise que se 
apresenta de desconfiança e desânimo pala atuação da 
Comissão do Distrito Federal. Acredito que o presente 
Projeto de Resolução irá suscitar debeles e é preciso, a 
fim de que novas sugestões sejam incorpofadãs e que, fi~ 
nalmente, ocupe-se o espaço político que Brasília criou 
através do seu pov.o e dos seus órgãos representativos. O 

que fião é admissível é continuar como está. Af, iremos 
todos contra o futuro democrático_ de Brasília. 

Sala das SessÕC§_, lO de maio de 1983.- Passos Pôrto. 

O SR. PRESIDJ'NTE (Moacyr Dalla) - O projeto. 
que acaba de ser lido será publicado e ficará sobre a me--' 
sa, durante três sessões ordinárias, para re'cebinieD.to de 
emendas, nos termos regimentais, ap6s o que será despa
chado às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidên
cia comunica que, nos termOs do ar:t. 278 do regimento 
ínn~-rhó, determinou o arquivamento do Projeto de Lei 
da Câmara n• 103, de 1981 (n' 2.867/80, na Casa de oriM 
gem), que acrescenta parágrafo único ao artigo 19 dã. Lei 
n~> 3.071, de I <i de janeiro de 1916--CódigoCivil, por ter 
recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da ComisM 
são a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a me-
sa, comunicação ciue vai ser lida pelo Sr. 1~>-5ecretário. 

E lida a s~inte 

Brasflia, 10 de maio de 1983 
Senhor Presidente: 

Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho 
a honra de indicar o nome do nobre Senhor Senador 
Nelson Carneiro para integrar a Comissão de Relações 
Exteriores, em vaga anteriormente ocupada por mim. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExeM 
celência protestos de minha elevada estima e distinta 
consideração. - Aloysio Chaves, Líder do PDS. 

-6 SR_ PRESIDENTE (Moacyr balla) - Serâ felta a 
substituição solicitada. 

O Sr- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará 
como Líder. 

o sR. NE~ON -CARNEIRO (Como Uder, pronUnM 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoM 
res: 

Nos dias distantes da minha infância, aprendi que 
quanto mais se vive mais se aprende. E até um episódio 
curioso confirmava essa afirmação. Era naquele tempo 
em que os moribundos exigiam um'·pouco de luz para 
morr~r. não podiam morrer no escuto, coisa que tamM 
bém com o 'tempo desapareceu. Mas naquele tempo, em 
casa modestíssima. uma pobre velha encarquilhada mor
ria e _não tinha quem lhe pusesse nem uma vela na mão. 
E o neto hábil. com a vivacidade de sua inteligência, foi 
até o fogão, aqUele Velho fogãO de carvão, apanhou uma 
brasa, Pôs na mão da _velhinha. e ela declarou: .. Morren~ 
do -e aprendendo". 

Ora, Sr. Presidente, é: O que me acontece hoje. depois 
de' mais de-50 anos de vida Pública: .. Morrendo e apren~ 
dendo". 

O Sr. Roberto Saturnino - Morrendo não! 

O SR. NELSON CARNEIRO- Morrendo, no bom 
sentido, porque cada um de nós caminha para a morte, 
mas cada dia que vivo lnais aprendo.-

Ora, já vi muitas sucessões presidenCias.neste País. No 
terceiro ano do mandato do Chefe do Governo havia 
uma grande ebulição, já estavam escolhidos_ os cà.ndida
tos e o Presidente dividia, ou temia dividir o poder, com 
sel! po~sível sucessor. 

_ Q~a'n~º- ~ PresidentC Castello Branco teve seu manda
to prorrog-ado, nós da Oposição combatemO$ tenazmen:
te, e ~s __ que viveram aqueles momentos recordam o epiM 
sódio -do_ Presidente do Congresso Nacional, o saudoso 
Senador Aura de Mour.~ Andrade, a verificar se, real
mente,_ U_m D_eputado paraibano havia ou não votado 
Pela prorrogação. Foi p_reciso o depoimento de um De~ 
P~tado da Oposição, _9livC?ira Brito, para dizer _que p;al
rnente. efe havia votado. Só então o mandato do PresiM 
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dente Castello Branco, que exercera o poder por pouco 
ma-is de um ano. foi prorrogado por tempo semelhante. 

Mas, Sr. Presidente, depois surgiu o largo mandato de 
cinco anos. E agora, com o protesto de todos os homens 
da Oposição, inclusive o·-meu, o largo mandato de seis 
anos do Presidente da República. Vejo, Sr. Presidente, 
que cada dia mais se aprende. Hoje, estamos convenci~ 
dos, hoje estamos nos convencendo de que o mandato de 
seis anos é- pequerio e queremos prorrogá~lo por mais 
dois anos: oito anos! 

Vi, -pela te.levi'são, o Governador Franco Montare, 
·que por tantos 'anos honrou as bancadas desta Casa, di
zendo que se esse fosse o preço da eleição direta que S. 
Ex~ pagaria de bom grado, era melhor prorrogar o man
dato presidencial. 

O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

6 SR. NELSON' CARNEIRO- Espere um momen
to, nobre Senador, até que conclua o meu raciocínio. 

O Sr. Hulni?erto Lucena -:E: só para fazer justiça ao 
Governador Franco Montare. (Assentimento do orador.) 
Acho que V. Ex• incide em um equívoco. O que sei é que 
o Governador Franco Montare afirmou que se poderia 
admitír o direito de reeleição do atual Presidente da Re
pública, desde que num pleito direto, em que, natural~ 
mente, o General João Figueiredo seria o pandid~to do 
PDS. Em nenhum momento, o Governador Franco 
Montoto admitiu a prorrogação do mandato presiden
cial, nem a_reeleição no pleito indireto. 

o-SR. NELSON CARNEIRO - ll evidente meu 
-equíVoco. O Governador- Franco Montare admitiu a 
possibilidade do Presidente Figueiredo continuar por 
maiS dois anos, por mais quatro, por maiS seis ... 

O Sr. Humberto Lucena- Não. Ele disse que, se fosse 
através de um pleito direto, poderMse~ia discutir a tese da 
reeleição presidencial. 

O SR. NELSON CARNEIRO -ll exato. Ser candi
dato, até por mais 6 anos. 

O Governador Franco Montoro tem a opinião que V. 
Ex• expressa, a qual eu acolho, como verdadeira, não po
nho dúvida. Mas o que desejo dizer é que há hoje uma 
ânsia, nãci de' esColhir os fÚ.turos candidatos, porque isso 
já passou iap_idarriC:nte no plãno nacional; o problema 
que preocupa hoje a Nação- está nos jornais do dia
ê a simples prái-Togilção do mandato presidencial por 
mais dois anOS. Eriiào eU pergunto: serâ o Presidente Fi
gueiredo vitima de tantas injustiça-s que têm sido feitas 
nesta tribuna. e na tribuna da outra Casa do CongresSo 
ou ele será um privilegiado, neste Pafs, onde nunca hou
ve reeleição, onde nunca o Senhor Presidente da Re
pública prorrogou o seu ·mandato, a não ser aquele 
período exíguo do Presidente Castello Branco? 

PermiiãffiMme VosSas -Excelências recordar um episó
dio da minha juventude: José Joaquim Seabra estava exi~ 
lado Cm Paris, durante o Governo Arthur Bernades. O 
novQ Presidente Washington Luís deveria tomar posse 
no dia 15 de nov~mbro de 1926. Pois José Joaquim 
Seabra saiu de Paris num navio antes do dia 15 de neM 
vembro, porque tinha a certeza de que naquela data o 
Brasil teria outro Presidente. E ness~ convicção chegou a 
Recife no dia 17 dC nOvembro. Portanto, na velha ReM 
pública nunca se admitiu a híPótCse de o Presidente pror
rogar seu marídato ou duplicar seu mandato. No entan
to, Sr. Presidente, leio hoje e está em todos os jornais: 

O Gojrernador Leonel Brizola admitiu ontem, 
pela primeira vez, apoiar a reeleição do Presidente 
João Figueiredo, pela via indireta, para um manda~ 
to de mais dois anos, em troca do compromisso da 
realização de eleições diretas para a escolha de seu 
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·sucessor, em 1986, firmado através de emenda conf-' 
titucional. ( 

Quer dizer, quem,cOmbate Q ~eside!lt~ __ fJ_gueiredp--é 
exatamente quem deseja a p'rorrogação de seu mand;tto. 
Porque ainda não vi, salvo~ Ministro César Cais e o/De:-_ 
putado José Camargo, alguém de autoridade, dent~;~ dos 
quadros do Governo, Que tenha propugnado ess~/ pror
rogação. Ao contrário, os Candidatos do PDS~:. estâó~-
São mais de dez e. estão em plena campanha. S urpreen
dente que seja a OpOsição qu'em toma: "iD.iciativ da p"r6r~
rogação do mandato presidencial, o que quer diZer (lue, 
quanto mais se Vi}ie, mais se-apreride! 

Sr. Presideiite,·rlão é só o PDT. Diz aqui o PMD no 
jornal: 

"Os Secretários-gerais do PMDB e do PDT, os 
Srs. Francisco Pinto -e Matheus Schmidt, reconhece
ram ontem que setores consideráveis da Oposição 
são favoráveis à reeleição do_ Presidente João Fi
gueiredo por dois anos, como parte de um acordo_ 
que incluiria a convocação de eleição direta para a 
escolha do seu sucessor, em 1986." 

E mais adiante: 
"Francisc~ Pinto acha que o tema deverá entrar 

obrigatoriamente na pauta da reunião da Executiva 
Nacional, marcada para amanhã." 

Ora, Sr. Presidente, o que quero a~ntuar não é nemª
favor nem contra. ~acentuar a novidade, esSa novidade 
na esfera política ·do Brasil. Quando do Parlamentaris
mo, o saudoso Deputado Nestor Duarte e eu tentamos 
ápresentar um projeto que, aí, dentro do quadro do Par
lamentarismo, que em hora confusa e para normalidade 
deste País se instituiU, nós ai "adm·iffamos, em determjna
da forma, pelo Parlamento, dentro do Parlamentarismo, 
a possibilidade de haver reeleição para Presidente. Foi 
um Deus nos acuda, Sr. Presidente! Pois é no sistell)a 
presidencialista que a opoSiçãO quer prorrogar ó man
dato do Presidente João Figueiredo o qual, jâ te111: dito e 
redito que não o quer .. 

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex• permite nobre Sena
dor? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Humberto Lucena- Mais uma vez volto a inter~ 
ferir·no discurso de v. Ex• para diz_er_que, pelo menos 
guanto ao PMDB, absolutamente, nem.de longe nós ad
mitiremos qualquer apoio à tese prorrogacionista, nobre 
Senador. Nós somos visceralmente contrários e ela. Ape
nas alguns companheiros, eu inclusive, o Senador Pedro 
Simon, Governador Franco Montoro e outfos, achamos 
que seria passível de disCussão o direito à _reeleiçã_o do 
Presidente da República num pleito direto, e assim mes
mo sqjeito a três pressupostos que eu coloquei:_ a dimi~ 
nuição do futuro mandato Para 4 anos; a de"sincompati~ 
bilizaçãb :!ieÍS. meses antes da eleição ~ o princípio da 
maiori~ á.bsolilta. Nunca se aceit.oU a _prol-rogação do 
mandanto presidencial. Se houvesse o direito à reeleição 
num pleito direto, o Senhor ~residente da República po
deria ser candidato, com jâ disse, pelo PDS; o PMDB te .. 
ria o seu candidato e creio que os demais partidos__de 
Oposição tambêm teriam os_ seus candidatos. 

O SR. NELSON CARNE!R_O - Bom. Eu Ii, aqui, 
não a palavra dos lideres do Senado; eu li a palavra do 
Secretârió:..Ge.i'f;tl do Partido que diz textualmente: 

.. BraSília-- Os secretários-gerais do PMDB e do 
PDT, Francisco Pinto (BA) e Matheus Schmidt 
(RS), reConheceram ontem que setores considerá
veis da Oposição são favoráveis à reeleição do Presi
dente João Figueiredo por dois anos, como parte de 
um a-cordo que incluiria a conV-Ocação de eleição di
reta para ·a escolha do seu sucessor, em 1986." 

E-adiante diz o Jornal dO Bras ti - eu -vou repetir: 

•·Francisco Pinto acha que o tema deverá entrar 
obrigatoriamente na pauta da reunião da Executiva 
N a~ional, marcada par~ amanhã. •• 

Marcada para hoje - o jornal é de ontem. Eu não 
quero dizer que dentro o Partido jâ ti::nha admitido; mas 
que hã setores do Partido, dentro da Oposição faVorá
veis a esSa tese exis_tem. Tanto que o Secretário-Geral vai' 
levâ-la ao exame da Comissão Executiva. 

O Sr. Humberto Lucena __:-Veja V, Ex• que o 
Secretárío-Geral não ê favorâvel à prorrogação, ele ape
nã.s dá uma opinião pessoal.., 

O SR. NELSON CARNEIRO - Reconhece. 

Sr. Humberto Lucena - ... ge que haveria setores 
den~ .do Partido favoráveis à tese da reeleição no Colé
gio Eielt9ral. Eu digo_ a V. Ex• que, como qder do _ 
PMDB nô Senado, em cOntato permanente com o L!der 
do PMDB n~ Câmara, não sei de...!!_enhum companheiro 
nosso que esteja favorável à prorrogà:ção do Senhor Pre
sidente da ReP-ública ou sequer à Emend:i José Camar
go, que implica na reeleição indireta no Colégio Eleito
ral. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Aqui diz: •• ... setores 
consíderáveis da Oposição ... " 

O -Sr. Humberto Lucena- Mas, não existe isso, Asse
guro a V. Ex• que no PMDB não existe. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Ora, Sr. Presidente, 
isto é o que eu quer_ia assinalar nos 20 miiliJtos que V. 
Ex• me concedeu. 1:: (rue r~fmente uina novidade na His
tória·-Política do Brasil. A Oposição, não só o PMDB 
pelo setor referido pelo Deputado Francisco Pinto, 
colriO-ta!nbê.iii O -PDT pela palavra do governador Leo~ 
nel Brizola, são favoráveis à prorrogação por via indireta 
do mandato presidencial por mais dois anos; ern vez de 
seis, são oito anos. E todo mundo gritava c_ontra os s.eis 
anos, que, dizia, não acabariam mais. Agora são oito, Sr. 
P_resi9ent~,_e quem sabe se depois dos oito não virão _ou
tros oito? 

O Sr., Roberto Saturnino - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO --Com muita honra. 

O Sr. Roberto Saturnino - Eu não posso fica:r al~eio, 
neste debate, a esta questão que V. Ex• levanta, até mes
mo porque o Presidente do meu Partido estâ cm jogo, 
através de declarações que eu também li hoje na_impren~ 
sa, se bem -que atribuídas a um porta-voz e não propria
mente diretamente a ele. Não conversei com O Gove_r_na
dor Brizola a este respeito, entretanto, quero dizer a V. 
Ex•, Senador Nelson Carneiro, eu também esperO novi
dades este ano, espero muitas novidades neste Pafs. Por
que, efetivamente, nãõ é possível se projetar o estado de 
cõisãS ãtuais do Brasil para daqui a dois anos, ou mesmo 
para o início de 1985 sem ,que nada aconteça, seja no 
camp-o-instituCiomii, seja nO campo económicO-e SoCial. 
Alguma-coisa vai acoritecer, grandes novidades, n6s to
dos devemos esperar. Quanto ao fato em si, das decla
rações atribuídas ao Governador, eu também quero di
zer a V. Ex• e aOs nobres colegas que, effibora não tendo 
conversado f:specificarilente conl -ele, diante do quadro 
gravíssimo e que me preoCupa muito ·que af eSt~. eu tani
béln admitiria uma hipótese de trart~ição. Uma hipótese 
de transição cujos termos, cujos contornos, cuj_o dese
nho, cuja formulação eu n~o sou capaz ~e dar no mo
mento. Mas timbém não quero rejeitar, lim-iniirmente, a 
hipótese de uma reeleição do Presidente Figueiiedo por 
um período cur"to, estabelecido o compromisso de reali
zar essa eleição direta ao fim deste período curto, perío-
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do duránte o qual-seriam feita-s as modificaçõ~. nas alte
rações constitucionais que o País inteiro, que a sociedade 
toda está desejando; eu não rejeitaria, liminarmente, esta 
hipótese. Agora, eu-imporià, sim, e aqui é um ponto de 
vista pessoal, mas creio que interpreto o meu Partido, eu 
imporia, sim, ·con-diçõeS de natureza económico-social. 
Acho que não é possível prolongar-se este período, jâ 
que não é possível chegar-se ao fim do período do Presi
dente Figueiredo, sem a reeleição, com a atual política 
econômico-financeira, quanto mais prorrogar-se por 
mais dois anos: Aí; realmente, eu rejeito, rejeito fiontal~ 
mente, eu sei qui:: famOém o Governador Brizola e todo o 
meu Partido pensam desta mesma maneira. Agora. se 
além das conversações e dos entendimentos e dos com
promissos firmes estabelecidos para este período de tran
sição, se além disso forem tomadas medidas que alterem 
substancialmente, profundamente a polftica económico e 
sociaJ, quero dizer a V. Ex•, eu até poderia a aderir a esta 
novidade, porque· acho que seria uma novidade muito 
salutar para a sociedade brasileira, para a Nação- brasi
leira nos momentos que correm. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a 
V, Ex-•~ ao menos jâ hã alguém que abre o coração e diz o 
que pensa. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO ~ Pois não, Senador 
Lyjz Ca valc;ante, V. Ex.• sQ honra este modesto discurso. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado. CrCio; õo 
que diz respeito à reeleição do Presidente Figueiredo, 
isSo não passa de iniciativa de aduladores, lisonjeadores, 
bajuladores mesmo, porque todos sabem que o Presiden
te está comprometido com a Na-ção, comprometido com 
as palavras 'que ele próprio espontaneamente veiculou 
pela imprensa. Assim é que, em janeiro de 1983, disse 
textualmente o Presidente João Figueiredo: Quando ex
pirar o meu mandato, eu não quero ficar um minuto a 
mais na Presidência da República{ Quero ir para o meu 
sítio-de Nogueira"~@ntão, temos qiieatender aos desejos 
do Presidente:. de~êmo-lo ir para Nogueira. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Eu agradeço a V. 
Ex•, mas lembro que na história politica do Brasil hã um 
outro episódio, aquele;: "Se é para o bem de todos e feliw 
cidade geral da Nação, diga ao povo que fico". Quem 
sabe se o Presidente não repetirá a frase de Pedro 1, de
pois desse apelo generalizado da Nação? 

O Sr. Helvídio Nunes- Permite-me V. Ex• um apartC? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 
O Senador Helvfdio Nunes não pode ficar ausente de um 
discurso em que. o Agapito Durão ainda não entrou. 

O Sr, Helvídio Nunes - Eminente Senador Nelson. 
Carneiro, sabe V. Ex• da profunda admiração que tenho 
por Agapito Durão. E é mais a Agapito Durão do que a 
Nelson Carneiro que neste instante eu dirijo o aparte. 
Diz a sabedoria popular que "onde há fumaça hã fogo". 
São tantas as declarações, são.. tantas as viSitas que se faw 
zem diariamente aos jornais, pregando e sustentando a 
necessidade de que um caminhO que não o que determi
na a Constituição seja trilhado, que pelo menos a gente 
pode supor que hã qualquer resíduo, que hã qualquer 
fundo de verdade. E eu gostaria de oferecer uma achega, 
a esta altura d~_ seu c!iscurso, ao meu particular amigo 
Agapito Durão. Um dos homens eminentes deste Pafs, 
kã poucos anos, tachou um determinado prefeito de uma 
cidade importante deste país de funcionãrio nomeado 
pt;lo Diário Oficial. Triste fatalidade: ele hoje é 9 ?_!efeito 
de São Paulo. 

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a 
V. Ex• 
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O Sr. Hêlio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Nelson Carnei· 
ro, V. Ex• nos encanta com a sua vervc, ao analisar esse 
problema da prorrogação do mandato ou reeleição do 
Presidente Figueiredo. Intervenho no discurso de V. Ex• 
apenas para dizer que ninguém deve ficar escandalizado 
com qualquer fórmula quC possa surgir no Brasil daqui 
até as eleições de 1985, porque, na verdade, eminente Se-

nador, o Colégio Eleitora1 que vai eleger o futuro Presi· 
dente da República ~ ilegítimo. Pode ser legal, pode es~r 
na Constituição, mas evidentemente ilegrtimo. Foi um 
arranjo que se fez para se &arantir, antecipadamente, 
uma farsa de eleição presidencial. De modo, eminente 
Senador, que, se no decorrer desse período, de agora até 
aquela data, tivermos a imaginação criadora de fazer aJ. 
guma coisa para restab~lecer a eleição direta, que é a 
eleição mais séria que existe no Brasil, acho que v~e a 
pena o preço pago. Então, embora admita que o PMDB, 
no momento, não tem poSição difinida, eu estou com o 
Líder Humberto Lucena, somos contra a prorrogação, 
mas se o preço da eleição direta for permitir que o Presi
dente João Figueiredo concorra nunía eleição direta, eu, 
da minha parte, pago o preço. Era a obServação. gl.J.e eu 
desejava fazer. -

o SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, eu 
acho que não teria mais o que dizer, porque se S. Ex• se 
baseia na palavra do Líder Humberto Lucena para essa 
conclusão, é fora de dúvida que o Presidente João Fi
gueiredo terá a unanimidade da convenção, porque a sua 
eleição terá o voto do PDS, do PM DB, o voto do PDT, e 
por que aqueles trezes modestos Deputados do PTB não 
votarão também? 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex• tem uma intelig2:ncia, ex
traordinária ... 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a 
V. Ex~ 

O Sr. Pedro Simon- ... mas haverá de-reSpeitar a inte
ligência mediãna dos que estão aclui. O nobre Senador 
do Pará fez uma afirmativa totalmente diferente da con
clusão de V. Ex•, e em tom irânico! O Senador do Pará 
afirmou, reafirmando o que disse o Uder do PMDB, que 
nós somos pelas eleições diretas. 

O SR. NELSON CXR.NEIRO -Eu também, signa
tário inClusive da emenda coDstitucional neste sentido. 

O Sr: Fedrõ-Simon- O que se-e.Stã a-diSCutir ê que se 
aceitaria o que hoje é proibiâo ria Constituição- a ree
leição do Presidente - que se concordaria em alterar a 
Constituição, para permitir qUe o Presidente fosse candi
dato do PDS, nas· eleições -diretas: - - -

O SR. NELSON CARNEfRO- Mas foi isso o que 
ele disse? 

O Sr. Pedro Simon- Foi, pelo amor de Deus! Não se
ria candidato n~m do PMDB, nem do PDT, nem do 
PTB, nem do PT. O PDS, caso achar conveniente, venha 
com o Senhor Presidente da República para a eleição di
reta. V. Ex• hâ de concordar que há dois aspectos claros. 
Nós não podemos mexer na Constituição para criar as 
eleições diretas, sem ter dois terços do Congresso; tam
bém o PDS não pode pensar em reeleiçãO do~ Presidente, 
sem ter dois terços do CongreSso. Então, o que se pode
ria discutir é que o PDS coricordasse em dar, os dois 
terços para as eleições diretas, e o PMDB concordaria 
em dar os dois terços para que o Presidente pudesse con~ 
correr às eleições diretas, pelo PDS. Tenho certeza de 
que o PTB não o apoiaria e nem o PMD:S. Pelo meu Par~ 
tido, respondo eu - ~ão teria os votos do PMDB. 
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O SR. NELSON CARNEIRO - Acredito que o 
PMDB seja um Partido - como todos os outros parti
dos - muito inteligente, mas o PDS não é tão bobo ao 
ponto de cair nessa armadilha. O PDS, tendo a maioria 
do Colégio Eleitoral não vai se arriscar numa eleição di· 
reta, tanto mais quando o Presidente declara que não 
quer ser candidato,- -corno refere o nobre sênador Luis 
Cavalcante. e quando o PDS jâ tem .numerosos canclida
tos : disPutando a vaga. Evidentemente, precisaria ser 
muito igênuo o PDS ao aceitar essa troca sugerida pel~ 
nobre Serrador Pedro Simon, com a '!;elha habilidade 
gaúcha, lembrando sempre que o Presidente Figueiredo 
também fez o seu curso em Alegrete e trouxe as manhas 
da !:erra gaúcha. be modo qUC não há Possibilidade de 
um enganar o outro. 

O Sr. HwnberJo Lucena- Será que o PDS não confia 
na popularidade do Presidente Figueiredo? 

O SR. NELSON CAR'NEIRO - Botlt, esse será o 
.caso de perguntar ao Pf>S. 

Agora. o que é ~rto é aquele velho ditado que todos 
conhecemos: .. MaiS vale unia pomba na mão, do que 
duas voando". 

O PDS espera, tranqüilamente, eleger o sucessor do 
Presidente Figueiredo dentro dos quadros do seu Parti
do. Elegerá. ou não. Mas, em todo caso. espera. De 
modo que tem a pomba na mão. Agora, vai soltar para 
entrar numa eleição direta que pode perder ou pode ga
nhar? Evidentemente que isso só tem um objetivo. Quem 
foi S-iriCei-o, ·qiletO-d_í~~ a verdade foi o Governador Leo
nel Brizola, e com todas as letras: 

O Go\1etnador L;onel Brizola 3dmitiu ontem, 
- pela primeira vez, apoiar a reeleição do Presidente 
João Figueiá:do, pela via índireta, para um manda
to de mais dois anos, em troca _do compromisso da 
realizaçãO de eleições diretas para a escolha de seu 
sucessor, em 1986, firmado através de emenda co~s-

. . titucional. . 

Também é uma briga de gaúcho, porque o Governa
dor Leonel Brizola, ao lanç~r essa hipótese, estã pensan· 
do em _acabar o seu ÇJo~erno no Estado. do Rio, 
credencia~-se, e então, no fim do seu governo, passâ-lo, 
sCis meses-ãntes, ao seu Vice que é P .. Qrilhante educador 
Darcy Ribeiro, para concorrer à eleição direta de Presi
dente da Repúbllca, passando então uma rasteirt,t não só 
no PMDB como em todos os partidos da Oposição. 

De modo que isso tudo é briga de gaúcho, ou é inteli· 
gência de gaúcho. É só isso. Não ê ingênuo o Governá~ 
dor Leonel Biizola, e ingênuo não pode ser o PDS com a 
sua bancada numerosa, com homens que também nasce
ram no Rio Grande do Sul, ou também fizeram a sua 
formação no Rio Grande do Sul corno o PreSidente Fi
gueiredo. 

Mas, Sr. Presidente, minha presença na tribuna é ape
nas para assinalar que há alguma coisa de novo nos céus 
do Br<tsi~, além. dos aviões~ dqs aviões líbios .que não voa~ 
raro· e-daqueles aviões que continuam cruzando o espaço. 
Há alguma coisa de novo. Já se pensa, e dentro dos qua
dros da Oposição, já se pensa em prorrogar este governo 
tão combatido, tão malsinado pela Oposição, que é o 
Governo do Presidente Figueiredo. 

tE. isto que vim dizer da tribuna, deixando para outra 
oportunidade o meu depoimento sobre a emoção com 
que vivi àquele dia de ministro~ as alegrias, as surpresas 
daquelas vinte e quatro horas em que se pensava que eu 
seria ministro de àlguma pasta que não havia sido decla
r~da, e que nunca será declarada, evidentemente. 

Aqui d~ixo, Sr. Presidente, a minha palavra e a minha 
esperanç<l de que a Oposição afinal aceite a mão estendi
da do Presidente Figueiredo, e todos de mãos dadas no 
Colégio Eleitoral, no dia 1 S de janeiro, prorroguem por 
dois anos o mandato desse malsinado Presidente João 
Baptista de Figueiredo. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRES!OENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ~o nobre Senador Roberto Satutnin'o, como 
Lfdcr. · 

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

Como sabem todos., a Companhia Federal de Seguros, 
antes vinculada à Companhia Estatal de Seguros, vinco~ 
!ada ao Ministério da Previdência, foi dC:sestatizada, foi 
vendida. numa operação concluída há cerca de dois me
ses, para o grupo CARMO, grupo financeiro, seguiador, 
de tradição no Estado do Rio de Janeiro. Os empregados 
da Companhia Federal lá muito estavam preocupados 
com a sua situação, à medida que viam crescer os enten
dimentos, sc:m que nenhuma referência fosse feita ã SÍ· 
tuação empregatícia deles, não só empregatícia, como 
salarial, enfim, de outras condições de trabalho, 

Baseados nesse sentimento, recorreram ao Presidente 
da ·comissão Especial de Desestatização - órgão da S~ 
cretaria de Planejamento - e o ftxeram indagativamente 
ao Sr. Pa~,~-lo Roberto Oliveira Nicoli, colocando suas 
preocupações e postulando a manutenção das respecti
vas sifuações que desfrutavam na Companhia Federal de 
Seguros. Receberam esses empregados e funcionáriOs 
uma resposta tranquilizadora dessa autoridade. Recebe
ram, por escrito, um ofício dO Dr. Paulo Roberto Olivei
ra N icoli. do qual constavam expressões, que repito ipisis 
literis, conforme--me foi informado hoje de manhã por 
funcionários daqUe13. coinpanhia. 

Disse nesse ofiCio o Presidente da Comissão Especial 
de DeSes.tatlzação: .. No caso específico da Federal de Se
guros, tudo serâ feito de forma a assegurar a transferên
cia da empresa sem percalços de qualquer ordem" quero 
fepetlr e frisar. Sr. Presidente- ·-·sem percalços de qual· 
quer ordem para os seus funcion[irios e dependentes, 
com o resguardo de todos os direitos adquiridos". 

Estas expressões constam do ofício; da resposta por 
escrito, dada pela autoridade da SEPLAN, pelo Presi .. 
dente da Comissão Especial de Desestatização, à Fede-
ração dos Seguradores que representavam na ocasião os 
funcionários da Companhia Federal de Seguros, que 
vem de ser desestaüzada. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo de receber a notí
cia de que foram demitidos, hoje, pela manhã, I 70 fun
cionários da Companhia Federal de Seguros. Não obs
tante aquelas declarações enfáticas do Presidente da Co~ 
missão de Dcsestatização', a nova empresa, a empresa 
privatizada, a empresa desestatizada demitiu, sumaria
mente, 170 funcionários e anunciou que, na próxima se
mana, haverâ a demissão de mais 100 funcionários. 

Ora, Sr. Pr6sidente, não quero estar aqui a cobrar a 
palavra dada de nenhuma autoridade de Secretaria do 
Planejamento. Todos estamos cansados de saber que 
essa.' palavra, quando se origina na SEPLAN, para nós 
tem muito pouca valia. Entretanto, urna vez mais, alerto 
as autoridades para o estado dç indignação desses fun
ciõõârios. Aliás,· não é só desses funcionários demitidos. 
E de todo o povo assalariado, de um modo geral, deste 
País o estado de tensão, o estado de indignação popular 
a que este País vai chegando, na medida em que as de
missões e o desemprego se alastram, por força da política 
econômica desencadeada e· mantida pelo Governo Fede
tãl, particularmente pelo Ministro, Secretário de Plane
jã.mento, o Sr. Delfim Netto. 

Estamos aqui, Sr. Presidente, a conversar de sucessão, 
a ouvir as palavras jocosas e interessantes do Senador 
Nelson Carneiro. Entretanto, dentro de cada um de nós 
há de estar o sentimento da seguinte indagação: chegare
mos à sucessão non:naimente dentro desse qua'dro de coi· 
sàs? 

Ainda, ontem, em São Paulo. não surgiu um novo 
quebra·quebra porque a Policia· agiu drasticamente, por
que a Polícia agiu duramente, como tinha de fazê-lo, 
para manter a ordem. 

Crescendo esse estado de coisas., crescendo a indig
nação popular, chegaremos nós à sucessão? Esta é a per~ 
gunta que faço. E, ao fazê-la lavro nesta Casa, o meu 
protesto. Não quero cobrar a palavra da Secretaria de 
Plancjamento e, sim protestar, uma vez mais, porque 
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tudo que é dito ê âesdito, é desfeitO no momento seguinM 
te, na medid~ em que temas que honrar- isto, sim- os 
compromissOs com o Fundo Monetário Internacional,· 
honrar- isto, sim- os compromissos cqm os banquei
ros internacionais. Are· que está a suposta seriedade do 
País e, não na defesa dos interesses nacionais,-na defesa 
dos interesses. do povo sofrido e angustiado deste País. 

O Sr. haliz-ar -Frãti.i:õ- Perffiite-me V. Ex•- um aparte? 

OSR. ROBERTO"SATURNINo....:.ouçocom muitO 
interesse o aparte do nobre Sena~or Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador Roberto Sa
turnino, além do ângulo do protesto de V. Ex• quanto à 
demissão de funcionários da Cori1panhia Federal de Se
guros, hã uma desatenção violenta do Executivo ew re
lação ao Legislativo, pois que, através de projeto de nos
sa autoria, aprovado, por unanimidade, nesta Casa, o 
Seriado da República resolve'u impedir a negociação da 
Companhia Federal de Seguros, revogándo uma legis
lação da época do Presidente Geisel. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Muito bem 
lembrado, Excelência. 

O Sr. Itamar Franco- O Senado aprovou, por unani
midade, o nosso projeto, que foi enviadO à Câmara· dos 
Deputados e lá permanece. O Executívo não esperou a 
decisão final do Legislativo, que seria dada pela Câmara 
dos Deputados, possivelmente~ Ao contrário, nesSa velo
cidade que tem de realizar à desestatização de empresas 
que dão lucros,· de empresas qUe interessam e iiiteressa
riam, sobretudo, ao Governo mantê-las sobre a estati
zação, o governo vendeu a Companhia Federal de Segu
ros um grupo privado poderoso. O resultado ai estã, Ex
celência, o resultado é exatamente este:_o grupo se asse
nhoreou da Companhia Federal Oe Seguros e se processa 
agora mais uma crise social neste País. ~ o exemplo que 
estamos tendo. OusandO inteiferir no discUrsO áe V, Ex~, 
lembro este aspecto: o Executivo sequer respeita as ded
sões emanadas do Legislativo. 

O SR. ROBERTO SA TURNINO - .. ll v~rdade, 
nobre_Senador Itamar Franco. Um mínimo de atenção 
ao Poder Legislativo recomendaria que o GoVerno 
aguardasse, antes de efetuar a operação, o pronuncia~ 
menta da Câmara dos Deputados, pois, se o pronuncia~ 
menta do Senado foi contra a operação, porque não 
aguardar?! Que pressa é eSSa em se desfazer de uma 
Companhia que, afinal de contas, não trazia ônus maior 
para o Governo, ao contrário, era uma Companhia que 
estava prestando serviços sem dar dêficits ao Governo 
Federal?! Por que essa pressa em se desfazer dessa Em~ 
presa e passá-la a um grupo segurador privado, para ge~ 
rar esta crise social que estâ ocorrendo?! 

Mui to bem lembrado, oportuníssimo o aparte de V. 
Ex• 

O Sr. Aloysio Chavt?s- Concede-me V. Ex~ um a par~ 
te? 

O SR. ROBERTO SAT~RNINO- Ouço, com mui
to interesse, o aparte d-e V. Ex~ 

O Sr. Aloysio Chaves~ Nobre Senador ~aberto Sa
turnino, V. Ex' sabe que hã uma diretriz na política do 
Governo - sei que V. Ex~ tem opinião diferente- em 
fazer, tanto quanto possível, essa desestatização do setor 
público, porque no Brasil, nos últimos anos, prolifera
ram, tanto no âmbito federal quanto no estadual e muni
cipal, as empresas do Estado, algumas com resultados 
bons ou excelentes, outras com resultados insatísfa
tórios. Essa estatizaçãO-Collfliia com a orientaçãO g(àa1 
que está traçada na Constituição do País. Era, portanto, 
uma diretriz de Governo, e essa direti'iz de Governo estâ 
sendo executada, de tal maneira que não- se pode dizer 
que constitua um ato de desrespeito ao Congresso Na
cional, ou ao ponto de vista sustentado pelo eminente 
Senador Itamar Franco, ou por outros eminentes parla
mentares, inclusive no caso do projeto aprovado pelo Se-
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nado. Com relação ao episódio da Companhia Federal 
de Seguros, peço a V. Ex~ o obséquio de me _encaminhar 
o termo da consulta e da resposta, para que possa 
instruir-me e dar a V. Ex~ e à Casa, como merecem, a ex
plicaç_ào cabal a respeito deste assunta. Ignor_p, -d~co
nheço os termos_ em que foi feita essa transferêiJ;cia, 
s.obretudo nÕ-que tange à situação dos empregados da 
Companhia Federal de Seguros. Por is_so mesmo, vou 
obter informação, e darei a V. Ex~ e à Casa as expli~ 
cações necessárias. 

. O SR. ROBERTO SATURNINO- Agraâeço a V. 
Ex• o aparte e os esclarecimentos, que, por certo-, virão. 
De minha parte, enviarei a V. Ex' a cópia do ofíciO a que 
me referi, com as expressões, que citei, do Presidente da 
Comissão Especial de Desestatização. 

Quanto ao primeiro ponto, nóbre Líder, sei que é diTe
triz do Governo a desestatização, embora não concorde 
com ela. 

As empresas estatais que aí estão não ·são prOduto da 
ação de nenhum governo socialista no País, que infeliz
mente atê hoje não tivemos. As empresas estatais são 
fruto de meditação, de discussão de graves problemas do 
País, ao fim das quais chegou-se à conclusão de que era 
necessário implantar-se uma empresa estatal, porque es
taria sendo a única alternativa ao oferecimento dç opor
tunidade a empresas multinacionais._Esta, a história das 
empresas estatais, com poucas exceções, e, nessas ex:
ceções, claro, concordaríamos que fossem privatizadas 
mas com poucas exceções. A história de quase todas elas 
é esta. Infelizmente o que se viu foi o desencadeamento, 
pela imprensa, de uma enorme campanha que visava, no 
fundo, a PETROBRÃS, a EL]lTROBRÃS, a Vale do 
Rio Doce- exatamente, as grandes empresas que estão 
ocupando o espaço das multinacionais. Essa campanha é 
dirigida, naturalmente, por quem tem muito interesse e 
müitO dinheiro, para que possa fazer face aos gastos des
sa campanha na imprensa. Ainda hoje- V. Ex• há de 
tef -lido e há de ter observado, como todos os demais 
compafiheiros- hã eSpaços e espaços, páginas e páginas 
nos grandes jornais do País, com a publicação de ma
têrias pagas, referentes ao protesto, à indignação dos 
banqueiros contra- o projeto do Deputado Nilson Gib
SO:fi, que pretende estatizar o sistema bancário. Realmen
te é de estarrecer a dimensão da fortuna gasta nessás ma
tériaS pagas. Enfim, são os grandes interesseS Que estãO 
por trás dessa campanha toda. 

O Sr. Aloysio Chaves - Permite-me V. Ex~? Desejo 
colocar a questão para V. Ex~ 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Apesar de não 
estar de acordo com essa diretriz, reconheço que é uma 
diretriz que existe. 

O Sr. Aloysio Chaves - Nobre Senador Roberto Sa
turnino, não se trata, propriamente, de um caso a ser 
examinado isoladamente. Concordo, porque, neste cam
po, temos que fazer uma opção. O intervencionismo es
tatal, a intervenção do Estado na ordem econômica é 
uma questão hoje praticamente universal. Até o neolibe
ralismo a admite quando, como e até onde fazê-la, ê a 
grave questão. Mas V. Ex• sabe que os corifeus do inter
vencionismo estatal, entre- os quais está Dupont White 
que dizia que o Estado é o indivíduo menos a paixão, é o 
ser perfeito que não erra, que não falha, que pode orga
nizar as empresas, dirigi-las; maO.tê-las, com toda eficiên
cia, de uni.a maneira superior à -iniciativa privada. Mas, 
de outro lado, se coloca justamente uma outra corrente 
exp-ressiva, que acha que se deve reservar para a iniciati
va -privada um grande número de empreendimentos que 
hoje estão estatizados. A iniciativa privada deve socorrer 
-a-economia,· e 6 Estado deve intervir no setor onde a ini
ciativa privada não manifeste_ nenhum interesse. V. Ex• 
sabe que a inciatíva p·rivada no Brasil, para lhe dar um 
exemplo, não construiu grandes hidroelêtricas. Há seto
res onde_não há um retorno rápido do capital investido, 
que não apresenta rentabilidade, e outros, por sua pró
pria natureza, ficam imunes da iniciativa p-rivada.- NesSa 
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faixa, o Esi'ado pode-se e deve-se situar, deve intervir, 
deve-se organizar para explorar esses serviços. Mas há, 
entre as empresas estatizadas, um grande número; sem 
dúvida alguma~ no Bra.sil, que poderia estar entre_gues à 
inicial!"-:~ ·prrvadã. Portanto, essa ê uma questão de colo
ca:çào._-~espeÍto o 'Ponto_ de vista doutrinário_ em quC V. 
Ex• se coloca. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito bem, Se
nador, eu nunca escondi a minha posição, que realmente 
ê c"oiltra esSe processo de desestatização. Agora, eu reco
nhece que é uma diretriz dQ Governo, o próprio Presi
dente da República a anunciou à Nação -eco-nfirmou re-" 
petidas vezes. O que quero dizer ê que, no caso específico 
da Companhia Federal de Seguros, havia esse projeto de 
Iei em tramitação no Congresso. Como lembrou o Sena
dor Itamar Franco, havia um projeto aprovado pelo Se
nado e em tramitação na outra Casa do Congresso, na 
Câmara dos Deputados. Nada mais natural se houvesse 
um míilifuo de respeito ao Poder Legislativo, do que 
aguardar o seu pronunciamento. 

O Sr. Itamar Franco - Isso é o que tem que ficar ca
racterizado: o Desrespeito ao Poder Legislativo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- O desrespeito, a 
desconsideração. 

O Sr. Itamar Franco- A Câmara dos Deputados ana~ 
lisava o projeto aprovado pelo Senado da República. 
Isso é írrespondível. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Inteiramente de 
acordo. 

Então, este caso se diferencia e se destaca, dentro da 
chamada diretriz a que o Líder da Maioria: aludiu, por 
esta cifCunstância: por estar ci projeto tramitando na Câ
mara dos Deputados. 

O Sr. Pedro Simon - Mas qual ê a novidade no des
r_espeito ao Poder Legislativo? Nenhum. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Não hã nenhu
ma novídade. Não ê nem a exceção que confirma a regra, 
é a regrá, em toda a sua plenitude, sem exceção. 

Sr. Presidente, era esse o fato a que queria aludir neste 
pronunciamento breve, lavrando aqui o nosso protesto 
pelo d-esféSjjelto ao éongresso Nacional, aO Poder LCgis
lativo, e pela quebra da palavra dada em relação aos ir.t
teresses dos funcionários, ·dos 170 demitidoS sumaria
mente hoje e que estão postos numa situação aflitiva a se 
juntarem aos milhões de brasileiros angustiados, que es-
tão ar a protestar contra esta política econômica do Go
verno. 

Era isto que eu tinha~ dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Passos Pôrto, por cessão do 
nobre Senador Almir pinto. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique San

tillo, para uma breve comunicação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA 
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERÂ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra, para uma' breve comunicação, ao nobre Sena
dor Martins Filho. 

O SR. MARTINS FILHO (Para uma breve c-omuni
cação .. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidi:nte, Srs. Se-
nadores, tem sido preocupação legítima de meu Partido, 
o PDS, encontrar fórmulas de fortalecimento partidário, 
principalmente nos Estados orlde se colheram resultados 
adversos nas últimas eleições. 

Estou firmemente solidário com essa preocupação do 
Partido, pois eleições e votos são elementos fundamen
tais da Democracia e, sem Partidos de bases sólidas, não 
é possível executar o salutar jogo democrático. 
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Duas abordagens, antagónicas entre si~ po-dem ser in
teritadas para fortalecer o PDS, segundo creio. Uma, fi
siológiCa, consolidando irupos homogêneos no controle 
da máquina partidária, dividindo o PDS em condomí.: 
nlos fechados, onde cada um que abocanhe um pedaci
nho do poder, o use, conlo for possível, para o fortaleci
mento do Partido. Outra, programâtica, consoante o 
convite da mão- estendida do Presidente Figueiredo, 
onde o Partido seja flexível para acomodar tendências 
divergentes e possa, pela soma de expressivas lideranças, 
ampliar sua bases eleitorais e fortalecer-se como instru
mento democrâtico de conquista e exercício do poder: 

Numa, a a~ão entre amigos para distribuir corv~jas 
confiscadas pelo ffiando; n.oUtra. a associação de homens 
iguais, livres e iridepcndentes, procurando caminhos co
muns de servir bem à população que lhes confiou um 
mandato. 

Obvio é, para os homens de bem que exornam ~Ía 
Casa e que militam nas fileiras do Partido Democrático 
Social, qual a alternativa que o Partido acolherá. 

Ninguém, estou convicto, defenderá a posição peque
na, buscará o caminho largo do compadrismo ou do 
acaudilhamento. 

Nesse espírito que sei ser o de meu Partido, levarei 
para a reunião da Bancada partidária; mais à tarde, du~s __ 
P,ropostas básicas: 

uma referente à atuação nesta Casa. 
Proporei que exerçamos todas as form.~s de ação polí

tica possível, para que os projetos de interesse da Casa
os de propositura -do Senado -ganhem importância na 
tramitação não sei:}do atropelados por proposições e in~ 
teresse local, como, por exemplo, as de apreciação sobre 
empréstimos- de- Estados e Municípios. 

Outr~. referente ao Partido em meu Estado, o Rio 
Grande do Norte. 

Para abrir as portas de convivência partidária a todas 
as correntes que integram o PDS estadual, proporei que 
se coloque o Partido sob direção isenta, capaz de admi
nistrar tendências divergentes, sem perseguições ou ges
tos menores. 

Desde logo, lanço, pata isso, um candidato à Presidên-
cia dO PDS potiguar. -

Não é um candidato que segue minha liderança ou de 
quem eu siga liderança. 

Não é um candidato para quem eu tenha trabalhado 
nas últimas_eleições, quando se elegeu ao Senado, ou que 
para mim tenha trabalhado em qualQuer eleição que eu 
disputasse. 

Lanço um candidato que me é igual. Que pode díver-
gir comigo e de quem eu possa divergir, sem comprome
ter a unidade partidária, nem criar ambiente de retaR 
liações políticas-entre lideranças do mesmo Partido. 

Meu candidato à Presidência do PDS potiguar é o Se
nador Carlos Alberto, porque· estou certo de ser esse um 
caminho alto para o fortalecimento do Partido. 

Faço, desde agora, esta comunicação à Casa para que 
todos saibam dos meus propósitos e possam testemu~ 
nhar que se o PDS rio-grandense do norte se esfacelar, 
não foi por minha culpa, _nem pàr ambição, nem por in
transigência-. 

Muito obrigado. Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao Nobre Senador Jorge Kalume, para uma bre
ve comunicação. 

O SR. JORGE KALUME (Para uma comunicação.) 
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, não exagero se afirmar 
a V. Exfs que desde 1963, quando exerci o honroso man
dato de Deputado federal, venho lutando em favor da 
conclusão da estrada Brasflia-Acre e especialmente o tre
cho da BR-364, compreendido entre Cuiabá-Porto
Velho-Rio Br{lnco-CruzeirO dO Sul; e o ftz com todO" o 
meu entusiasmo e interesse. 

Agora, folheando velhas páginas do Diário do Con
gresso Nacional do período de 1963/66, e fazendo um re
trospecto. daquela minha atividade parlamentar acerca 
desse.assunto, pude aferir que transporte e borracha me
receram especial atenção em meus pronunciamentos. E 
não foi diferente quando administrei o Estado acreano 
entr~ 1966/71. Atualmente, como Senador, também te
nhO a minha atenção voltada para esse magno problema, 
sempre em busca de uma fórmula de vê~lo definitivamen
te solucionado e é por isso que venho advogando junto 
ao Ministério dos Transportes e perante o Presidente Fi
gueiredo, di maneira até obstinada, no sentido de ser 
concluída essa rodovia vital para o Estado acreano. 

Lendo a Revista Nacional. encartada no Correio Brazi
/iense desta semana, deparo com a reportagem sob o títu
lo "Um balanço do que foi feito no ano de 1982", na 
qual o Dr. João Cataldo Pinto, Diretor-Geral do 
DNER,_ informa que apesar das dificuldades financeiras, 
seu órgão pavimefltou 1,289 quilómetros, nos quais se 
incluem obras executadas na BR-364. Diante do Que se 
sente e se vê não me surpreendeu o ritmo de trabalho 
realizado no trecho CuiabáRPorto Velho, para ficar con
cluída_em 1984. Lembro-me que em 1981 registrei em 
nossos anais a solenidade da assinatura de contratos rea
lizada n,o Palácio do Planalto, sob a égide do honrado 
Presidente João Figl!-eiredo, da qual participei, quando 
treze empresas conceituadas ganharam concorrências 
para pavimentarem a -BR-364 Cuiabá-Porto Velho, e lá 
se encontiam trabalhando ao lado dos nossos Batalhões 
d_e Engenharia do Exército, honrando os compromissos 
assumidos perante a Nação. 

E da reportagem sobre o Ministério dos Transportes, 
hoje sob a comando do jovem engenheiro Cloraldino 
Soares Severo, pode-se aferir que os trabalhos prosse
guem dentro do cronograma, até alcançar o Estado do 
Acre. Diz a noticia que: 

A pavimentação da Cuiabâ-Porto Velho, BR-
364, com seus 1.442 quilômetros de extensão, é-con
siderada obra prioritária pelo Ministério dos Trans
portes devido ao impulso que dará à expansão das 
fronteiras agiicolas dos Estados de Mato Grosso e 
Rondônia, integrando todo o sistema viário ao nor~ 

_ te de Porto Velho com o restante do Pais. 
Ao mesmo tempo, ela far~ a interligação com a 

Guiana, ·Venezuela, Peru e Bolívia, constituindo-se 
na espinha dorsal de todo o sistema de transporte 
que serve à Amazônia. Futuramente o DNER es
tenderá o asfalto de Porto Velho até Rio Branco, no 
Acre, estabelecendo então a união de todas as capi
tais brasileiras por asfalto, o que, segundo- o 
Diretor-Ger-al do DNER, atençjerá às d:ir~trizes do 
Ministro dos Transportes, Cloraldino Soares Seve
ro, e as recomendações do Presidente Figueiredo. 

Não obstante a certeza de que o trecho Porto Velho
Rio Branco será asfaltado, todavia lanço meu apelo es
pecial no sentido de ser aberta outra frente, ainda este 
ano, aproveitando a fase estival que experimenta aquela 
região, quando a·s trabalhos podem ser executados sem 

- os transtornos das chuvas intermitentes. Para nós do 
Acre-essa rodovia, em boa hora iniciada pelo Presidente 
Juscelino Kubitschek e que sempre mereceu especial 
atenção dos governos revolucionários, do saudoso Ma
rechal Castelo Branco, até o atual Presidente João Fi
&!J.eiredo, representa a nossa coluna vertebral e não exa
gerarei, também. se afirmar que tem o sentido de carta 
de alforria, se considerarmos a situação mediterrânea do 
nosso Estado. 

Jã por dívei'sas vezes proclamei: se tivesse o Acre faci
lidade de tr~nsporte a sua situação econômica seria inve
jável, mas, mesmo insulado, os brasileiros do Acre, ar
rostando toda.sorte de sacrífícios, souberam construir 
uma civilizaçãõ homogênea naquelas distantes fronteiras 
·da nacionalidade. 

Quarta-feira 1 II619 , 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Outra notícia que não poderei deixar passar sem regis

tro é a que se refere à Folha de S. Paulo. de 8 deste mês, 
sob o título de "Beltrão apronta o estatuto das microem: 
presas" vazada nos seguintes termos: 

"O Ministro Hélio Beltrão anunciou ontem em 
Jundiaí, ao inaugurar a 1 • Feira da Pequena e Mé
dia Empresa, que "já está praticamente pronto" e 
deverá ser enyiado ao Congresso o projeto de lei que 
estabelece o Estatuto da Microempresa. 

Essa lei deverá extinguir a obrigatoriedade de pa
gamento de impostos federais, estaduais e munici
pais para firmas que têm faturamento anual de ate 4 
mil ORTNs (cçrca de Cr$ lS mílhões). 

Beltrão justificou que "não é negócio" cobrar 
impostos dessas firmas, que representam apenas 2% 
da arrecadação e, por serem 50% das empresas na
cionais, exigem- um grande trabalho de fiscalização. 
.. E um absurdo que a Volkswagen e um sapateiro 
tenham as mesmas obrigações fiscais". -, comen
tou." 

Sua Excelência, que não tem regateado esforços no 
sentido de simplificar o serviço público, 
desburocratizando·o, quebrando a tirania de papéis, 
conforme resSaltei em pronunciamento feito anterior
mente, volta-se, e com razão, no sentido de excluir as pe
quenas empresas, aquelas que não atingem faturamento 
anual de até 4 mil ORTNs e equivalendo hoje a aprox.i
madamente 15 milhões de cruzeiros, da obrigatoriedade 
de pagamento de impostos federais, estaduais e munici
pais. 

Essa medida, da mais alta importância, merece o res
peito ditado pela sensatez e os aplausos de toda a Nação. 

São providências simples que, se adotadas, ajudarão o 
Brasil a caminhar com seus passos mais largos. A buro
cracia é certamente resultante do período colonial e de 
uma fase em que não havia pressa e o tempo ocioso teria 
qtii; ser preenchido vagarosamente, ou entravando-se 
com a tramitação de papéis. Mas o mundo mudou e o 
Brasil, que tem pressa, procura libertar-se das amarras 
impostas pela burocracia. 

Muito obrígado, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice MichiJes - Alberto Silva - Almir Pinto -
José Lins - Virgílio Távora - Marcondes Gadelha
Aderbal Jurema - Nilo Coelho - Guilherme Palmeira 
- Albano Franco - Luiz Viana -Amaral Peixoto -
Amaral Furlan- Fernando Henrique Cardoso- Bene
dito Ferreira - José Fragelli - Saldanha Derzí. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a 
hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno únic_o, do Requerimento nl' 
628, de !983, de autoria do Senador Alfredo Cam
pos, solicitando, nos termos do art. :367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução nl' 121, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipat de Passa Quatro (MG) a elevar em CrS 
16.449.200,00 (quarenta e seis milhões, quatrocen
tos e quarenta e nove mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
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A matéria serâ desarquivada e prosseguirâ o seu curso 
normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 

629, de 1983, de autoria do Senador Alfredo Ca_rn
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno,- o desarquivamento do Projeto de 
Resolução O'i' 178, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Belo Oriente (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e ojtocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimento vol

tará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - !tem 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 

630,_ de 1983, de autoria do Senador Alfredo Caro~ 
pos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n~' 283, de 1981, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Boa Esperança (MG) a elevar em Cr$ 
61.450.200,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos 
e cinqílenta mil e duzentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser 

aprovado voltarã à sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 
631, de 1983, de autoria do Senador João Castelo, 
solicitando, nos termos do art~ 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso
lução o<? 111, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de São Luís (MA) a elevar em~ Cr$ 
81.503.500,00 (oitenta e um milhões, quinhentos e 
três mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. _Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria será desarquivada e prosseguirá o seu curso 

normal. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 
632, de 1983, de autoria do Senador João Castelo, 
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento 
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n<? 144, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de SãO Luís (MA) a elevar em CrS 
725.043.150,00-{setecentos e vinte e Cinco milhões, 
quarenta e três mil, cento e cinqilenta cruzeiro~) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em votação. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução constante do requerimento vol

tará a tramitar normalmente. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ID 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de ReSo
lução n9 167, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.028, de 1981), que autoriza a Prefeitura Munícipal 
de vazante (MG) a elevar em CrS 30.725.100,00 
(trinta milhões,' setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 1.029 e 1.030, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicídade, com voto vencido do _S~nador 
Hugo Ramos: e 

.:-..de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno úniCo. (Pausa,) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 

declaro-a eucerrada, 
Em votação. 
O~ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 167, DE !981 

Autoriza a Prefeitura Municpal de Vaza~te (MG) 
a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, sete
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dílida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art, 29 da Resolução n~ 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em CRS 30.725 .l 00,00 (trinta milhões, sete. 
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar operações de empréstimo no valor global acima, 
junto à Caixa Econômica do Estado de Minas, __ Gerais, 
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio. 
na! da Habitação, destinadas à constru~ão de 100 Unida
des habitacionais de interesse social, com valores uni· 
tários limitados ao máximo de 300 UPC e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necess-ãrias, Obedecidas 
as condições admitidas pelo Fl~nco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua pUblicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso 
Jução n<? 168, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
l.Õ3J, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de ltanhomi (MG) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e 
seiscentos cruzeirOS) o montante de ~_!la dívida_ con
solidada, tendo 

PARECERES. sob n•s 1.032 e 1.033, de 198!, 
das Comissões: 

-de ConStituição e Jus._tiça, pela _constitucionali
dade e j uridicídade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto, ~m turno único. 
Se nenhum dos Sf$. Senadores desejar fazer uso da pa

lavra, vou eiJ.cerrá-la. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 

Maio de 1983 

Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar
se como estão. (Pausa.) 
- Aprovado._ 

--- A matêria vai à Comissão de Redação. 

P o seguinte o projeto apro~·ado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 168, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Itanbomi 
(MG) a elevar em CrS 23.224.600,00 (vinte e três mi
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a prefeitura MuniCipal de Intanhomi, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n<? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 23.224.600,00 "(viilte e três mi
lhões, duzentos e vinte e quatro mil e seiscenCos cruzei~ 
ros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar operações de crédito no valor glo
bal acima, junto à Caixa Económica do Estado de Minas 
Ge-raiS; cita ii.a qualidade de agente financeiro do Banc-o
NaciOnal da Habitação, destinadas à construção de 100 
(cerni u-riidades habitacionais de interesse social e exe
cução de obras de infra-estrutura necessárias, obedecidas 
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n<? 177, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 
1.080, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Itumirim (MG) a elevar em CI-$ 19.132.400,00 
(dezenove milhões, cento e trínta e dois mil e qua
trotentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.081 e 1.082, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 

-Hugo Ramos; e 

- de Municfpios, favorável. 

Em diScussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs_. Seitadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 177, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltumlrlm 
(MG}, a elevar em_CrS 19.132.400,00 (dezenove mi
lhões, cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Itumiiim, Estado 
de Mirl3.S GeraiS, nos teorfuos do art. 29 _da Resolução n<? 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em CrS 19 .1_32.400,00 ( dezenove milhões, 
cento e trinta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o mon

-tante de _sua dívida consolidada interna, a fim de que 
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possa contratar urn emprêstimo de igual valor, junto à 
dtixã Econômica do Estado de- Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do BancO N aciona.l da 
Habitação, destinado à construção. de 100 uniâãdes ha
bitacionais de interesse social, e execução das obras de 
infra-estrutura necesSárias, obedecidas as condições ad-: 
mitidas pelo Ba,nco Central do Brasil, no respectivo pro~ 
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 9: 

Discussão, em turno i:inicO, dO Projeto de Reso
lução n<? 197, de 1981 (apresentado pela Comissão· 
de Economia como conclusão de seu Parecer nt 
1.174, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ouro Fino (MG) a elevar em CrS 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida cosolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.175 e 1.176, de 1981, 
das Comissões: 

--de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municfpios, faVoiável. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhun1 dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

la~a. vou encerrá-la. (Pausa.) 
Encêrrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 197~ DE 1981 

Autoriza a Prefeitllra Municipal de Ouro F1no 
(MG) a elevar em Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de cru:teiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve-: 

Art. 1' e a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, 'Es· 
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Reso
lução n9 93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em CrS 25.000.000,00 (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
emprêstimo de igual valor, junto ao Banco de Crêtido 
Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco· Nacional da Habitação, destinado à 
execução de obras de infra-estrutura urbana em áreas de 
conjuntos habitacionais existentes naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen_tral 
do Brasil, no respectivo processo, 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 200, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 
1.183, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ilicíneã (MG) a elevar C:In CrS 84.684.600,00 (oi
tenta e quatro milhões, seisc,eritos e Oitenta e quatro 
mil e seis~entos cruzeiros) o montante de sua dívida 

consolidada, tendo 
PARECERES, sob n•s 1.184 e 1.185, de 1981, 

das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela con-stitucionali

dade e juridii::idade, com Võio Vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II). 

Em discussão o- projeto, em turno único_. (Pausa.) 
Nenhum dOs Srs. Senadores solicitando·· a. palavra, 

declaro-a encerrª"da. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se corpo se encontram, (Pausa.) 
Aprova!io. -
A. matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJ~TO DE R~SOLUÇÀO N• 200, DE 1981 

Auioriza a Prefeitura Municipal de lllcínea (MG) 
a elevar em C'rS 84.684.600,00 (oitenta e quatro mi~ 
lhõeS: seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos 

_ COizeiro~) _o montante de sua díVida consolidada intér
na. 

O Seriado Federal resolve: 

Art. J, É a Prefeit~r~ Municipal de Ilicfnea, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art, 2'~' da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de' 1976, do Senado _federal, autori
zada a eleVar em Cr$ 84.684.600,00 (oitenta e quatro mi

-lhões, seisçentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a
fim de que possa contratar um empréstimo-de igual va
lor, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Naciol'lal da Habitação, destinado à construção de 400 
(quatrocentas) unidades habitacionais de interes.se so
cial, e execução das obras de infra-estrutura necessárias, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
Clfl Brasil, no respectivo proc~sso. 

Art. -2' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
-publicação. 

O Sr. Presidente (Moacyr Dalila)- Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 205, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia, coffio conclusão de seu Parecer n9 
1.229, de 1981), que o:iutorü:a a Prefeitura Municipal 
de Pavão (MG) a elevar em CrS 30.725.100,00 (trin
ta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru· 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, Sob n' !.230~e 1.231, de 1981, das 
Comissões: 

_...;. De Constituição e Justiça, pela constituciona
lidade e juricidade; e 

- De Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo que queira fazer uso da palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

seiltados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comíssão de Redação. 

E o Seguinte o Projeto_ .aprovado 

~ PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 205, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pavão (MG) a_ 
elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta_ milhões, setecen
tos c vinte e cinco mil e ~em cru~iros) o montante de 
sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 f: a Prefeitura Municipal de Pavão (MG), 
nos termos do art. 29 da Resolução nl' 93, de 11 de o.u

-tubfo de 1976-, do Senado Federal, autorizada a elevar 
.em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e Vfnte e 
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cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar emprésti
mos de igual valor junto à Caixa Económica do Estado 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados à 
construção de 100 unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura urbana ne
cessárias, naquele município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasn. no respectivo 
processo. 

Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Da!la) - ltern 12 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 206, de 1981 (apresentado pela Comissão' 
de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 
I .232, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Buritis (MG) a elevar em Cr$ 30.735.100,00 (trin~ 
ta milhêies, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru· 
zeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n' 1.233 e 1.234, de 1981, das 
Comissões 

-de Constituição e Justiça. pela constituciona
lidade e juricidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

--de Municfpios, favorâvel. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerrã-fa, ( Pãusa,) 
Encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se com estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
·A-matéria vai à C~ missão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE Rli:SOLUÇÀO N• 206, DE 1981 

Autoriz:a a Prefeitura Municipal de Buritls (MG), 
a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, sete
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~' -S a Prefeitura Municipal de Buritís, Estado 
de Minas Gerais; nos termos do art. 21' da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de·1976, do Senado Federal, autori
zado a elevar em CrS 30.725.000,00 (trinta milhões, sete
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), o montante de 
sua __ dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar empréstimos no valor global acima, junto à Caixa 
Económica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinados à construção de 100 (cem) unidades 
habitacionais de interesse sOcial e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 208, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia, como conclusão de seu Parecer n' 
1.238, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Monte Santo de Minas (MG) a elevar em CrS 
92.175.300,00 (noverlta e dois milhões, cento e se
tepta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n•s 1.239 e 1.240, de 1981, 
das Comissões;_ 

-de Constituição e Jusllça, pela constifucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Sen_ado_r_ 
Hugo Ramos; e 

- de Municípios, favoráVel. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Seriildores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senado'res que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissãõ de Redaçà_o. _ 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• W8, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo 
de Minas (MG) a elevar em Cr$ 92.175,300,00 (no- · 
venta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Monte Santo de 
Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2"' da 
Resolução n"' 93, de 11 de _outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 92.175.300,00 (no
venta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e trezen
tos cruzeiros) o '!lontante de sua dívida consolidada inw 
terna, a fim de que possa contratar operações de crédito 
no valor total acima, junto à Caixa Econômica-do Esta
do de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destina
das à construção de 300 unidades habitacionais de inte
resse social e à exec1,1ção das obras de infra-estrutura ne
cessária, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo 
processo .. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!1a)- Item 14:: 

Discussão, em turno únlco,_do Projeto de Reso
luç,ão n~ 210, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'l 
1.244, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Urucânia (MG) a elevar em CrS 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo, 

PARECERES, sob n•s 1245 e 1.246, de 1981, 
das Comissões: 

--:de Constituição e Just(ça, pela constitucionali
dade e j uridicidade, com voto vencido do Senadpr 
Hugo Ramos; e 

- d_e Munic(pios, fav-orãvel. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira .fazer uso dã palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

.sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
À matéria vai à Comissão de Redação. 
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E o seguinte a projeto apro~·ado 

Projeto de Resolução n"' 210, de 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de úrucrâDia 
(MG) a elevar em CrS 92.175.300,00 (noventa e 4ois 
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzei-· 
ros) o montante de sua dívida consolidada_ interna 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 E. a Prefeitura Municipal de Urucânia, Esta
do de Minas Gerais, nos terins do art. 29 da Resolução n"' 
93, de 1'1 de outubro de 1976, do Senador Federal, auto~ 
rizada a elevar em Cr$ 92.175.~00.00 (noventa e doismi
lhões, cento e setenta e cin_s:o mil e trezentos cruzeiros) o 

_moP:tante Qe sua dívida consoÜdada in!CrO.a, a fi~ de que 
possa contratar operações_de créditO no valor global aciw 
ma, junto à Caixa Económica do Estado de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeíro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinadas à construção 
de 300 unidades habitaciona"is de interesse social e exe
cuçãO das obras de infra-es_t_rutura urbana necessárias, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do BraSil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 15: 

Discussão, e~ turno único, do Projeto~de Reso
lução n"' 214, de 1981 (apresentado pela ComisSão 
de Economia, como conclusão de seu Parecer n"' 
1.256, de 1981), que autoriza a Prefeitura MuniCipal 
de Candeias (MG) a elevar em CrS 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 

-tendo 
PARECERES, sob n9s 1.257 e 1.258, de 1981, 

das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali

dade e_juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorãvel. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerrá-Ia. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Conservar

se como estão. ( PO.r.lsa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

Projeto de Resolução n"' 214. de 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias 
(MG) a elevar em Cr$ 30.725.100.00 (trinta.milhões, 
setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J"' É a Prefeitura Municipal de Carideias, Esta
do de Minas Gerais, nos terinos do art. 2~ da Reyolução 
n'>' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
toiizada a elevar em CrS 30.725,100,00 (trinta ffiilhõd, 
setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar operações de crédito no valor total acima, jun
to à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100 
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(cem) unidades habitacionais de interesse. social e ex_e
c_ução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 
naquele Município, obedecidas as condicões admitida_s 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

!) SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- !tem 16: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n"' 215, de 1981 (apresentado pela Comis~ã_o_ 
de Economia como conclusão de seu. Par~r n9 
1.259, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de .Caratinga (MG) a elevar em Cr$ 307.251.000,00 
(trezentos e sete milhões, duzentos e cinqUenta e um 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-
da, -tendo -

PARECERES, sob n'S 1.260 e 1.261, de 1981, 
-das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e:_juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

.....;.. de Municípios, favorável 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 215, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caratinga 
(MG) a elevar em CrS 307.251.000,00 (trezentos e 
sete milhões, duzentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) 
o montante de sua diVida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l"' É a Prefeitura Municipal de Caratinga, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. _29 da Resolução 
n"' 93, de 11.de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizado a elevar em CrS 307 .251.000;00 (trezentos-e seti:: 
milhões, duzentos e cinqüenta e um mil cruzeiros) o 
montante de_ sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar um emprêstirilo de igual valQr,__junto à_ 
Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado à construção de 1.000 
unidades habitacionais de interesse social e execução das_ 
obras de infra-estrutura urbana necessárias,. naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas,pdo Ban
co Central do Brasil. no respectivo processo~ 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 17: 

Discussão, em turno _único, do Projeto de Reso~ 
lução n"' 216, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.262, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Claro dos Poções (MG) a elevar em CrS 
30.725.100,00 (trinta mílhões setecentos e vinte e 
cinc-o mil e cem cruzeiros) o montante de sua_ dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.263 e 1.264, de 1981, 
das Comíssõe~ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicídade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

-de Municípios, favorável. 
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, 

dechiro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o <lprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) . 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 216, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos 
Poções (MG), a elevar em ÇrS 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzei
ros) o montante de sua dívfda consolidada interna 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 Ê a Prefeitura Municipal de Claro dos 
Poções, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 211 
da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevarem Cr$ 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco lnil e-Cem -cruzeiros), o 
montante de sua dívída consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimo nOvUIO!- global,jun~o à Cai
xa Econóniic-a do Estado de Minas GeraiS, esta na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação - BNH, destinados à construção de 100 (cem) 
unidades habitacionais de interesse social e execução daª 
obras de infra-eStrutura urbana riecessãrías, naquele 
Município, obedecidas as condiçôes admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no reSpectivo processo~ 

Art. 2'? Esta Resolução entra em vigor __ na data de 
sua publicaç~o 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) -Item 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto_ de Reso
lução n~> 217, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 
1.265, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Divinópolis (MG) a- elevar em Cr$ 
460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, oi
tocentos e setenta e seis mil e quinhentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos l .266 e i.267, de 1981, 
das Comissõés: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorâvel. 

Em discussão o projeto, eiD turno único. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da pa-

lavra, vou encerrãKla. 1 Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 217, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de DivinOpoliS 
(MG) a elevar em Cr$ 460.876.500,00 (quatrocentos 
e sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e 
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> b a Prefeitura Municipal de DivinópoliS, Es
tado de Minas Oer.ais, nos termos do art. 2~> da Reso-
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lução n'? 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral. autorizada a elevar em Cr$ 460.876.500,00 (quatro
centos e sesseiitji milhões, oitocentos e setenta e seis mil e 
quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada interna, a fim de que possa contratar operações de 
crédito no valor total acima, junto à Caixa Econômica 
do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente 
financeiro do Banco Naçional de Habitação - BNH, 
destinadas a construç~o de 1.500 unidades habitacionais 
de interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbana necessárias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 19: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 257 de 1981 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecern9l.421, de 
1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Arw 
rã ias (~O) a elet"ar em Cr$ 20.726.000,00 (vinte miw 
lhões, setecentos e _vinte e sei_s mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.422 e 1.423, de 1981 e 
269, de 1983, das Comissõ_e§: 

-de Constituição e Justiçá, pela constitucionali~ 
dade e juridicidade; 

- de Munidpios. favorável; e 
----.::::_ de 4conomia, (reexame solicitado em ple-
nário), confirmando a redação dada ao projeto em 
seu parecer anterior. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, 

declaro-a encerrada. 
Em votação. 

~ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar
se como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 
A m~têria vai ã_ Comissão de Redação. 

E Q seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 257, DE 1981 

_Autoriza a Prefeitt1ra Municipal de Arraias (GO) 
a elevar em Cr$ 20.726.000,00 (vinte milhões e sete
centos e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de suaa 
dívida consolidada interna. 

-- O Senado __ Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municípal de Arraias, Estado 
de Goiás, nos termos do art. 2~> da Resolução nl' 93, de 11 
_de outubro de 1976, do Senado Federal, autori:z~da a ele
var em Cr$ 20.126:000,00 (vinte milhões e setecentos e 
vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
soHdada interna, a fim de que possa contratar um em~ 
préstimo _de igual valor j_unto à Caixa Económica Fede
ral, mediante a utilização de recursos do Fundo de 
APoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à 
implantação de galerias de águas pluviais, guias e sarje
tas, naquele Minicípio, obedecidas as condições admiti~ 
das pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces
so. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

0 SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 20: 

Discussão, em .segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 191, de 1979, do Senador Lázaro Barw 
boza,_que dispõe sobre o pan:elarnentõ dos prêrfflõ-s 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 
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PARECERES, sob nos 1.126 e l.l27, de 1980, 
das comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~ 
dade e juridicídade; e 

- de Econumia, favorâvel. 

Em discussão o projeto. (Pausa.} 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Nos termos do art. 315 do Regimento Interno encerra

da a discussão de matéria em segundo turno, sem emen
das, é a mesma considerada definitivamente aj:lrõV"ãda, 
salvo se algum Senador requerer seja o projeto suf?meti
do a votos. 

Nesse sentido foi encaminhado à Mesa requerimento 
que serâ lido pelo Sr. !'?~Secretário 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 654, DE 1983 

Nos termos do art. 3l5,ln Fine, do Regimento Inter
no, requeiro seja submetido a votos o Projeto de Lei do 
Senado n9 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro 
Barbosa, que díspõe sobre o parcelamento dos prêmios 
anuais de seguros de ramos elementares. 

Sala das Sessões, 10 de maio de 1983.- A/oysio Cha
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à votação do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Pedro Simon (Pela ordem.)- Sr. Presidente, re~ 
queira verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Sendo evi
dente a falta dequo.rum e para evitar maiores trabalhos, a 
Mesa irá, regimentalmente, suspender a'sessão por lO 
minutos e acionar as campainhas para chamada dos Srs. 
Senadores, a firri de procedermos a nova votação. 

Está suspensa a sessãõ. 

(Suspensa às 16 horas, a sessão é reaberta às 16 
horas e lO minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ reaber--: 
ta _a sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares, 
para procedermos a nova \'erificação de votação. (Pau
sa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. JOSE: LINS - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Como vota 
o Líder do PMDB? 

·u SR, PEDRO SIMON - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o Líder do PTB? (Pausa.) 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Como vota 
o Lfder do PDT? 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Os Srs. Se
nadores jâ podem votar. (Pausa.) 

( Proc(!de-se à ~·otação) 

VOTAM ""SIM .. OS SRS. SENADORES: 

Alfred9 Campos 
Amaral Peixoto• 
Enêas Faria 
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Fábio Luc.ena 
Hélio Guçiros 
José Igná~io 
Marcelo Miranda 
Marco· Maciel 
Nelson Carneiro 
Pedro Simon 
Roberto Sawrnino 
Saldanha Derzi 

VOTAM "NÀO" OS SRS. SENAOORI'S: 

Affonso Camargo 
Almir Pinto 
Carlos Alberto 
Guilherme Palmeira 
Helvídio Nunes 
João Castelo 
Jorge Bornheusen 
Jorge Kalume 
José Lins 
Lomanto Júnior 
Lourival Baptista 
Luiz Cavalcante 
Marcondes Gadelha 
Murilo Badar:6 

ABSTEM-SE OE VOTAR O SR. SENAOOR: _ 

Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Votaram 
SIM 12 Srs. Senadores; NÃO, 14 Srs. Senadores. HoÜve 
uma abstenção. 

Não há, portanto, quorum para votação, ficando 
sobrestada a apreciação da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 21: 

Dicussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 277, de 1979, do Senador Nelson Car
neiro, que determina prazo máximo para a insta~ 
lação de telefones adquiridos através de financia
mentos e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 832, de 1981, das Comis
sões: 

-de Constítulção e JUstiça, JV pronunciamento: 
pela constituciQnalidade e juridicidade do projeto; 
29 Pronwzciamento: pela constitucionalidade e juri
dicidade do su_bstitutivo da Comissão d~'(ranspor
tes, Comunicações e Obras Públicas; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Públi
cas, favorãvel, nos termos de substitutivo que apre
senta; e 

- de Finanças, contrãrio ab projeto e ao sUbsti
tutivo da Comissão de Transportes, Comunicações 
e Obras Públicas. 

A matéria constõu da Ordetil do Dia ·da sessão ex
traordinãria: de 8 de outubro_ d~e 1981, qu~ndo foi apro
vada, em primeiro turno, ficando prejudicado e substitu
tivo da Comissão de Transportes. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-
Secretário~ 

É lida a seguinte 

EMENDA N• 2 ( DE PLENÁRIO) 
Substitutho 

Ao Projeto de Lei-do Senado n~ 277, de 1979 
Dê-se a seguintel'eilação: 

uD~põe sobre a prestação de serviço público de te
lefonia, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É assegurado a todos o direito de haver a 
prestação de serviços públicos de telecomunicaçõCs, ob
servadas as disposíções legais e regulamentares .. 
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Ar. 29 A prestação dos serviços públicos de teleco
municações em ~ráter permanente a pessOa determina
da é feita mediante assinatUra, que poderã condicionar
se, através de contrato com a empresa cóncessionária, à 
participação financeira dessa pessoa, conversível em par
tes beneficitárias oU oufros títulos, mobiliários, confor
me critériOs estabelecidos pelo Ministério das Comuni
. cações. 

§ I q As partes bcneficiâi'iãs serão de classe únicas e 
série contínua, devendo ser emitidas cm até 12 meses 
aPós a integralização de cada participação finanêeira. 

§ 2'~ As partes beneficíãrias serão nominatiVas, 
dispensando-se a emissão de certificado mediante sua es
crituração pela sociedade emissora. 

§ 39 As instalações especiais, assim caracterizadas 
segundo cretérios estabelecidos pelo Ministério das Co
municações, poderão ser condicionadas à participação 
eill partes beneficiárias ou outros títulos mobiliárioS. 

§ 49 São vedadas quaisquer forma de especulação 
com os direitos de assinatura dos serviços públicos de te
lecomunicações. 

Art. 39 . A prestação dos serviços públicos de teleco
municações depende do atendimento, por parte dos inte
ressados, das condições técnicas necessárias às insta
lações, con_forme disp()sto em regUiam~nto. 

ParáfrafO único. _A 'instalação de redes internas deve 
ser executada de acordo com especificações estabelecidas 
pelo Ministério das Comunicações, como condição in
dispensável para concessão, pelo Poder competente, dos 
alvarás de construção e de utilização dos imóveis .. 

Art. 49 O contrato referido no art. 29 deverá prever 
prazo certo para instalação e ligação do terminal telefô
nico à rede pública observadas as condíÇões técnicas ne
cessárias à efetivação da ligação. 

Parágrafo único. Sempre que o terminal telefônico 
não for ligado' à rede pública no prazo estipulado no 
contrato, a empresa concessionária obriga-se a pagar 
multa de 12% (doze por cento), ao ano, sobre o valor da 
participação financeira efetivamente paga, contada a 
partir do vencimento do prazo estipulado para ligação. 

Art. 59 A assinatura dos serviços públicos de teleco
municações é impenhorável e insuscetível de arresto, ar
recadação e dação em garantia. 

Ai't. 69 E_ta lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário". 

Justificação 

O projeto carece de substitutivo que contenha-a idéia 
da ·proposição e atenda, também, aos interesses das em
presas concessionárias de serviços telefônicos, 
resguardando-se, desta forma, a politica traçada para o 
setor e particularmente para o assunto em questão. 

Assim, apresentamos a presente Emenda Substitutiva. 
- Senador Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Moacry Dalla)- Discussão 
do projeto e da e~enda. 

O Sr. Nelson Carneiro-- Peço a palavra para discutir, 
Sr. Presidente. 

O _8R. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - C.oncedo a 
palavra ao Senador Nelson Carneiro, para discutir. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Para discutir-. -Sem re
visão d.o orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para uma afirmação. O nobre Senador_Aloy
sio Chaves teve a gentileza de me fazer presente a emen
da substitutiva que ofereceria ao meu projeto. Lendo o 
trabalho de S. Ex•, eu quero de logo manifestar o meu 
assentimento à emcnd_a suQstitutiva por ele oferecida, 
que mais ar,tplamente trata d!} matéria e lhe dá a solução 
por mim désejada, mas cm termos mais amplos. Mas, Sr. 
Presidente, estando neste momento ao lado do nobre Se
nador Amaral Peixoto, não quero deixar de registrar 
com alegria de político flumínense a magnífica homena
gem·, ·a justíssinia homenagem de que foi alvo S. Ex~ on
tem na cidade de Niteroí. Foi realmente um espctãculo 
que faz honra à vida pública desse eminente companhei
ro nosso. 
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O Sr. Amarai~Peixoto- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Co_ntinua, _em 
discussão a matêria. (Pausa.) 

Não havendo mais quem peça a palavra, declaro en
cerrada a discussão. 

O p.rOjeto volta às comissões competentes, em virtude 
do recebimento de e:menda em plenário . 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 22: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
do Senado n9 11, de 1980, de autoria do Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alteração na Conso
lidação das Leis do Trabalho, para o fim de assegu
rar estabilidade provisória ao empregado que recla
ma, durante o prazo de tramitação da reclamatória, 
iendo 

PARECER, sob n9 1.150, de 1981, da Comissão 
de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Emdis~ussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerra

da. 
Nos termos do art. 315 do Regimento Interno encerra

da a discussão de_matéria- em segurido turno, sem emen
das, é a mesma considerada definitivamente aprovada, 
salvo se algum Senador requerer seja o projeto submeti-
do a votos. -· - · 

Nesse sentido foi encaminhado à Mesa requerimento 
cuja leitura será feita pelo Sr. }\'-Secretário.. · 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 655, DE 1983 

Nos termos do art. 315, in fine, do Projeto de Lei do 
Senado nQ 11, de 1980, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, que introduz alteração na Consolidação das 
Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade 
provisória ao empregado que reclama, durante o prázo 
de tramitação da reclamatória. 

Sala 9-as Sessões, 10 de maio de 1983.- Aloysio Cha
ve:s-. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Não haven
do quorum em plenário, a votação do requerimento que 
acaba de ser lido fica adiada e_s_obrestada a apreciação 
do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - TepD_ina a 
Ordem do Dia, passa-se à lista de oradores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hêlio Gueiros. 

O SR. Ht!:LIO GUEIRQS (Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Antes de tudo, desejo, respeitosamente, estranhar o 
procedimento da Mesa, quanto à não observância da or~ 
dem cronológica -dos oradores in'scritos. Nós já sõmos 
embaraçados, algumas vezes, muito justamente, pelas 
intervenções preferenciais dos Líderes, mas hoje eles, 
muito compreensivamente, não esgotaram todo o_ seu 
tempo, "de modo que havia disponibilidade para outros 
oradores. Entretanto, a pretexto de pequenas comuni
cações, três ou quatro nobres Srs. Senadores fizeram uso 
da palavra, enquanto o orador regularmente inscrito foi 
preterido. Quero dizer que não tenho absolutamente 
nada quanto às interlocuções dos meus ilustres colegas, 
mas apenas julgo que tenho o direito de reclamar, respei
tosamente, porque acho que não se devem preterir direi
tos dos outros. 

Havia-me inscrito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
abordar temas relativos ao meu Estado, mas, assim 
co~o os aviõe~ líbios fo-ram forç~dos a mudar de curso e 
aterrissar nos aeroportos de Recife e de Manaus ... 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Sena
dor Hêlio Gueiros, a Mesa tem a incumbência de dar um 
esclarecimento a V. Ex• 
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Usaram da palavra os dois Líderes, com 20 .miriutos 
cada um como chegamos nahora da Ordem do Dia, 
apoiado no <1rt 183, inciso ru, -e teriSo-se inscritO dUran
te o Expediente três 'oradores para breves comunicaçõeS, 
nos termos do art. 18.3, § 2~', que _diz verbo ad verbum: 

.. § 2~' Se algum Senador, antes do têrrllino da 
Hora do Expediente, solicitar da Mesa inscriç~O 
para manifestação de pesar, comemoração ou co
municação -inadiável, explícâ.Çã-o pessÓal-ÔÚ"justifi
cação de proposição a apresentar, o Presidente lhe 
assegurará o uso da palavra na prorrogação." 

A Mesa pode, neste caso, prorrogar por 15 minutos, 
para conceder a p;ilavra a9s Srs. Senadores. Foi o que se 
fez, concedendo 5 nl.inutos a. três Srs. Senadores. Em boM 
menagem a V. Ext, cabe à Mesa dar esses esclarecimen-
tos. 

Continua V. Ex?- Com a palavra. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Muito grato pela expli-
~ção de V. Ex• ---

Como ia dizendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as
sim como aconteceu com os av:iões líbios, forçados a mu- • 
dar de roteiro, também me vejo obrigado a mudar um 
pouco o me-u roteiro, para aterrissar na pista armada 
pelo nobre Senador Nelson Carneiro, porque S. -Ex• 
truncou ou entendeu mal um ap!lrte e que dei ao interes
sante e jocoso discurso de S. Ex.~ sobre a sucessão presi
dencial. 

Deixei bem claro, no meu aparte, que eu não sou abso
lutamente favorável à prorrogação de mandatos, mas 
acho que a eleição.direta para Presidente da República 
merece um preço a ser pago. E o meu-ponto de vista ê: s:e __ 
o preço a ser pago Para que seja implantada a eleição di
reta no Brasil for a possibilidade de o Senhor Presidente 
João Figueiredo concorrer nesta eleição direta para Pre
sidente da República, de minha parte, pago esse preço, 
porque acho que vale esse preço. 

O Sr. Senador Niison Carneiro- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. HtLIO GUE!ROS -Com muita honra e pra
zer, nobre Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro - Salvo engano - evidente
mente que quem está na tribuna nem sempre pode repro
duzir as palavras duas ou três horas depois- eu entendi 
perfeitamente o ponto_ de vista de V. Ex~ O que acentuei 
foi que dentro dos partidos da Oposição já há, como o 
Governado-r. Leonel Brizola, como o beputadq_ Francis
co Pinto, Secretário··Geral do PMDB, quem sustente qu.e 
há correntes favoráveis à reeleição indireta do Presiden
te, por dois anos, para que em 86 haja. a possib~lidade de 
eleição direta. Ora, todos nó& saOemos que o PMDB e os 
partidos de Oposição são Collt.rârios à eleição --indireiá, 
tanto faz por dois anos como por quatro. V. Ex' se Colo· 
ca dentro da eleição direta. Mas o que eu comentei foi 
ex.atamente que num País ondejá se criticou tanto o fato 
do Presidente João Figueiredo ter Sido eleito por seis 
anos, se lhe quer dar a possibilidade de ser Presidente 
por mais dois anos, por eleição indireta. V. Ex' colocou 
o seu ponto de vista e eu coloquei o.ponto de vistapubli~ 
cada do Secretário·Geral do PMDB, que dizia traduzir o 
pensamento de correntes dentro da Oposição e, do Go~ 
vernador Leonel Brizola. Portimto, não entendi mal o 
aparte de V. Ext que, aliás, faz bem em acentuar a sua 
posição. Apenas quis dizer que ou Dós soffiOs contra as 
eleições índíreias por dois anos, por quatro ou por oito 
anos, não importa, ou então nãq somps. Agora, aceita! 
as eleições iridiretas apenas para possibilitar mudar o 
quadro dos candidatos à Presidência da República ê que' 
me surpreende. Veja V. Ex!_ que, em 1986, os candidatos 
não serão os que estão aí e, siin os que se chamam Fran
co Montara, Tancredo Neves, Leonel Brizola, etc. São 
esses os candidatos para 1986, que já terão completado 
os seus mandatos governamentais e poderão abandonar 
os seus cargos seis meses antes, deixando os seus substi
tutos nos lugares. Eu entendi bem o aparte de V. Ex',· 
mas quis mostrar que, pela primeira vez no Brasil, há, 

dentro dos quadros da Oposição, quem seja favorável à 
eleição indireta c, principalmente, à prorrogação de 
mandato presidencial através de uma eleição indireta. 
Lembro até que, quando na Oposição, em que ainda 
continuO, nos idos de 1965 à 1966, votamos todos colltra 
a~prorrogação do mandato de Castello Branco; que ha· 
via ocupado o poder apenas por um ano e alguns meses 
- taJ_ye~ dois anos - e quem pleiteava a prorrogação 
por un ano, O Deputado João Agripino ficou responsã"
vel pela iniciativa. Mas, naquele tempo, todoS nós com
batemos e foi trágica a votação. Foi preciso que o Depu
tado Oliveira Brito confirmasse que um Deputado pela 
Paraíba havia votado a favor, porque empatou a deci
são. Foi preciso que, tendo sido posto em dúvida o voto 
de um deputado parai bano, que se ausentara, o Deputa
do Oliveira Brito, que era da Oposição, pedisse a palavr'a 
pãra confirmar que ele havia votado. 

Em face disto, a prorrogação foi feita. Isso era no pas· 
sado, e eu diiía: ''quanto mais se vive mais se aprende, e 
Deus me deu bastante vida para continuar aprendendo 
em política". Mas nào fiz a V. Ex• nenhuma insinuação 
de que era favor~vel à eleição indireta; disse que corren
tes da Oposição eram favoráveis a essa eleição indireta. 
Somente isso. 

O SR. HÉLIO GUEIROS -Agradeço o aparte de V. 
Ex•, mas me permita dizer que V. Ex' continua embru
lhando a minh;:t opinião com a do Governador Leonel 
Brizola e do Deputado Francisco Pinto. V. Ex• insiste 
em prorrogação. O que eu discuti não foi prorrogação, 
mas o problema da elegibilidade do. atual Presidente da 
República, em eleições diretas, que é coisa diferente. 
Neste caso, se a eleição direta, no. Brasil, puder ser im
plantada, desde que se permita ao atual Presidente da 
República concorrer a ela, neste pleito dlreto, pelo PDS, 
evidente, ou por qualquer outro Partido, menos pelo 
PMDB, estou de pleno acordo . .í\gora, que o Deputado 
Francisco Pinto fale em prorrogação, o Problema e dele; 
que o Governador Leonel Brizola fale em prorrogação, o 
problema também é dele, mas, como V. Ex• colocou na 
tribuna, dava a entender que eu era partidário da prorro
gação. 

=· E àgora eu me leinbro de uma estória que o meu pai 
contava. Meu pai era pastor evangélico e, naquele tem
po, havia nluita discussão com personalidades católicas. 
Ele me contava que havia um inteligente líder católico 
que, quando ia conversar com ele sobre problemas de ca
tolicismo e protestantismo, fazia perguntas dessa menei
ra: ••Escuta, Gueiros, vocês, protestantes, que não acre
ditam em Deus" - aí fazia a pergunta. O tempo que 
meu pai ia levar para explicar que protestante aCredita 
em Deus, a discussão já havia terminado. Assim fez V. 
Ex• na tribuna do Senado, quando respondeu ao rtleu 
áparte. Foi logo .. tomando Vênus por Juno", fez aquêta 
confusão e, se não fosse o socorro oportuno do ilustre 
Senador Pedro Simon, eu ia passar para as galerias, ou 
para algum desavisado colega, que tinha pedido a pala~ 
vra parã ·sustentar a necessidade da prorrogação do man~ 
dato do Presidente Figueiredo. Foi só por isso, eminente 
Senador Nelson Carneiro, que eu-quis deixar bem claro, 
-e por isso desviei um pouco o tema da minha presença 
aqui no Senado, para dar esta explicação, porque acho 
que a gente deve ter cuidado, como São Paulo, para não 
só não querer o mal mas até a aparência do mal, e para 
que eu não tenha aparência, pelo menos a aparência de 
ter defendido, aqui, a prorrogação do mandato do Se
nhor Presidente da República é que fiz essa divagação 
inicial, como explicação a V. Ex.'". 

Sr. Presidente e ~rs. Senadores, desejo falar aqui, desta 
tribuna, hoje, sobre o que pode ser um resquício o-u resM 
caldo desse lamentável problema da CAPEMI, que por 
sinal, hoje, está vendendo, em hasta Pública, uma supos
ta partida de madeira que existe nos armazéns ou gal
pões da CAPEMI, lá em Tucuruí. 

Aproveito a oport)lDidade, em primeiro lugar, para 
reiterar a minha apreensão sobre a demora, ou lentidão, 
desse processo de liquidação d~ indenização aos empre
gados. Quando o sr. Ministro da Agricultura esteve nes-
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ta Casa, eu dissa a S. Ex• que eu tinha meus temores a 
respeito de um andamento de wn processo de falência 
que é aberto no Rio de Janeiro, com os móveis, semo
ventes, utensílios e pessoal to.do na selva amazônicaj a 
três mil quilõmetros de distância . 

O processo {alimentar já é um processo dificil. compli
cado, cheio de nuances e prejuízos, e eu não sabia como 
se poderia, em tempo rápido, se dar uma solução para 
esse problema dos peões da CAPEMI. 

Hoje, li nos JOrnais que, confirmando as minhas 
apreensões, o Juiz da ação faJímentar diz que os peões, 
os empregados, terão de se habilitar na falência; ele diz 
que pode ser através de_sindicatos, disso ou daquilo; eu 
acho que não; a lei manda que eles se habilitem através
de um processo perante a Justiça do Trabalho. O detalhe 
é o seguinte: é que Tucuruí fica numa direção e a Junta 
de Trabalho mais perto fica em outra direção, lá no Pa
rá. A Junta de conciliação fica em Abaetetuba e Tucuruf, 
onde moram e trabalham os peões; fica a 500 quilóme
tros de distância, que é em Tucuruí. Como ê que esses 
dois mil peões poderão ir fazer a sua reclamação, lá na 
cidade de Abaetetuba, transitar em julgado e se habilitar, 
num processo aq~i no Rio de Janeiro, para que depois 
da venda da madeira eles recebam? Como é que isso 
pode ser feito num tempo rãpido é que quero ver. 

Temo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que com essa in
formação do Juiz, que foi divulgada, inclusive, por rede 
nacional de televisão, captada em Tucuruí, os peões que 
antes haviam recebido a garantia de que dentro de quin~ 
ze dias- dia 15 de maio- estaria tudo pago, agora vão 
verificar que o céu não estâ tão perto e eles talvez tenham 
que sofrer, ainda, uma Õdisséia grande para se habilitar a 
esse recebimento. 

Reitero, portanto, aqui o meu pedido para que o Go~ 
verno aja por meios inconvencionais e fora do processo 
fa!imentar; porque a não ser assim, nem daqui a um ano, 
nem daqui a 'dois anos esses peões serão pagos. Um pro
cesso falimentar exige que primeiramente se faça uma ar
recadação dos bens. tem que primeiro se fazer uma habi
litação dos crêditos. E esses crêditos têm que ser julgados 
depois de-ouvir o síndico da massa falida, o representan
te da empresa falida; e o Ministério Público dê uma sen· 
tença do juiz, transitada em julgado, para que possa ser 
legítimo esse pagamento. 

Como se verifica, se esse caminho processual, normal 
e convencional for cwnprido à risca, como naturalmente 
terá de fazer o Sr. Magistrado, que preside a ação, por
que não pode passar por cima da lei, eu tenho a impres· 
são de que a situação lá em Tucuruí, mais dias menos 
dias, vai-se agravar, porque não haverá condições le&ais 
de, dentro do processo falimentar, se fazer o pagamento 
emediato das indenizações. 

Mas, Sr. Presidente, eu disse que era um resquício des
se problema da CAPEM I, porque foi por causa dela que 
se reinventou, na Amazônià., essa -exportação de madei
ras em tora. Desde 1973, o Governo havia proibido ex
portação de madeiras em tora. Então, como os indus
triais da nossa área acreditaram nas promessas e deter
minações do Governo, eles começaram a implantar, ali, 
um parque madeireiro destinado a aproveitar essa proi
bição da exportação de madeiras em tora. Então, consti
tulram várias empresas, e essas empresas estavam atuan
do e vendendo a madeira beneficiada. 

Quero dizer, ainda que esta madeira beneficiada, hoje, 
ou pelo menos em_ SI, atingiu, realmente, valores expres
sivos, porque nós, no Pará, exportamos cerca de 100 mi
lhões de dólares em madeira beneficiada. Não ê nada, 
não é nada, mas é tanto quanto o comércio co"m a Líbia 
que está nos criando tanto p_roblema. Com a Libia está 
havendo muito escrúpulo, muito cuidado, muito zelo 
para não se prejudicar a Líbia, porque há um comercio
zinh .. o da ordem de 100 milhões de dólares. 

Pois bem, ao Estadp do Pará, que contribui com uma 
exportação de m.adeira de 100 milhões de dólares, sim
plesmente o Governo resolve, çia noite para o dia, sem 
consultar a ninguém, permitir a exportação de madeiras 
em tora. Isto é um dos descalabro.s para a indústria ma
deireira do Pará e de toda a Amazónia. 
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O Governo toma uma medida, acompanhada de uma 
promessa de que haverã compensações. Mas que espécie 
de compensação se poderã dar para essa indústria ma
deireira no PÚá e il.a Ain.azôniã.? Não enxergo nenhuma 
compensação que possa ser dada, a não ser uma espécie 
de bom bom para ~e acalmarem, não fazerem nada, e en
quanto isso o tempo passa, e como o Brasil é um País dos 
fatos consumados, tudo vai ficar como-istâ, virão con
cordatas, virão falências, e quem for podre que se quebre 
e "tudo como dantes no quartel de Abrantes". 

O Sr. José Lins- V. Ex• me permite um aparte'? 

O SR. H~LIO GUEIROS- Com muito prazer. 

O Sr. josé Lln.s --=-Este-assunto jâ foi- aqui ventilado, 
assunto aliás de grande interesse para a região de V. Ex'; 
A dúvióã f se essa exportação adicional não iria prejudiw 
car as empresas que ali já se iõStaliram --para cuidar do 
mercado de cxporwcão. Pelo que sei a exportação autow 
rizada em toras foi de madeira nova, e uma exportação 
de madeira esquadrejada, semibeneficiada, para madei
ras já conhecidas. Essa preocupação de V. Ex', de certo, 
tem sentido; Talvez um caminho fosse cooperar comes
sas empresas expoTtadoras, para que elas aumentassem 
as suas cotas de exportação com essas madeiras de Tucu
ruí. Eu não tenhO nenhum detalhe sobre esse problema, 
mas já que ele foi ventilado aqui, e como é de tanto inte-
resse para a região de V. Ex•, como para o País, que tamw 
bêm tem interesse-em ex-portar, a impressão que tenho é 
que um entendimento entre os interessados nã região, 
aqueles que já exportam, e o próPrio Governo poderia, 
assim, abrir um canal para ampliar os limites de expor
tacões dessas empresas, que então participariam, ·tam
bém dessa ampliação de mercado. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Muito obrigado pelo 
aparte. Mas verifica V. Ex• que o Governo primeiro pre
cipita, cria o caso, para ôepois estudar uma solução para 
o caso criado p-or ele. 

Eu achava que antes de o Governo permitir a volta da 
exportação de madeira em toras, deveria ter feito uma 
avaliação nl.elhor da situação, porque ele iria verificar 
que todos os industriais de madeira no Pará iríam de
monstrar, por "a" mais "b", que não tinham a menor 
condjsão de competir com a exportação de madeiras em 
tora. tE leio aqui, eminente Senador- e aliás já Toi lido 
aqui pelo nobre Senador Gabriel Hermes- o telegrama 
do Presidente da Federação das Indústrias do Pará, que 
é curto e bem incisivo: 

Telex-106(83-FIEPA 
29(4(83 
Exmo. Sr. 
Senador Hélio Gueiros 
Senado Federal 
BrasíliawDF. 

Diiigimo-ilOS a V. Ex• a fim de solicitar apoio no 
sentido da Revogação da Resolução n9 138 do 
CONCEX publicado no Diãrio-OfiC:íal da UniãÇ) de 
25 do corrente que autoriza a exportação de madei
ras em toras. Desde 1973 quando o Governo Fede
ral proibiu a exportação da madeira em toras, o sew 
tor madeireíro pB.ssou a ateilder, nãO sem sticriffcio, 
o chamarwento do Governo Federal aparelhandowse 
para oferecer produtos com maior grau de indus
trialização conquistandO Com multas-difiCu:tdiaes-o 
mercado externo. Formaramwse novos parques in
dustriais, modernizou-se o setor, incrementouwse a 
absorção de mão-dewobra local. Hoje há grande núw 
mero de projetes implantados e em implantação 
voltados para a produção de laminados, compensaw 
dos, lambris, molduras e ou outros :ProdU.fõs de maw 
deira. 1:: evidente que esse esforço- do empresariado 
paraense exigiU investimentos de grande mCú1ta~ 
exaurindo suas capacidades de endividamento, con
fiando na 'rentabilidade de seus negócios que tem su-__ 
porte maior no mercado exter:no. Eis que a equivo
cada Resolução do CONCEX vCm inviabilizar 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

grande parte dos empreendimentos uma vez que o 
mercado esterno certamente darã preferência para a 
importação de madeiras 'ém toras, inclusive_para esw 
tocagem, atendendo "às necessidades do parque bew 
-n:eficiador norte-americano e europeu hoje com caw 
pacidade ociosa por falta de materia prima. A perw 
manecer em vigor a inconveniente Resolução have
rá séfia crise no setor cujos efeitos se refletirão na 
economia da região e na paz social. 

A te:nciosamente 
Otávio Bittencourt Pire.s 
Vic_e-Pre.sidente em exercfcio da Federação das ln

dú.stria.s do Pará. 

O Sr. José Lins- Permitewme V. Ex"? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Pois não. 

O Sr. José Lins - Acho que V. Ex' tem razão e a Fe
deração também, mas penso que a CACEX não adotaria 
uma medida dessas, sem tomar precauções que protegesw 
sem esses mercados que já existem, jâ que não é do inte-
resse do País perder o que está construfdo. A sugestão 
que eu. daria -e certamente não ê difícil de ser iceita--: 
seria um entendimento direto com a CACEX. O que o 
GoVerno quer· ê ampliar a exportação, para não perder 
uma quantidade relativamente grande_ de madeira que 
está sendo extraída em tora. Mas, acredito que tanto 
deve ser· protegida a exportição de mil:dcira tr"abalhada, 

~- petas empresas que se ajustaram para isso- como:.- apro~ 
v~itar o excesso de madt;:ira que ora ali existe. -A suiestão 
que eu daria~ V. Ex• era um entendimento direto com a 
CACEX, porque este problema merc;:ce realmente a 
atenção que V. Ex• está dispensando a ele. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Muito _obrigado pela so
lidariedade de V. Ex•, mas quero esclarecer que os 6rw 
gãos das classes empresariais no Parâ jâ tentaram entrar 
em entendimento_ CQm os responsâveis pela política de 
exportação no Brasil, e a verdade é que, até agora, não 
conseguiram nada. Na certa, o pretexto _é o incentivo 
para a exportação da madeira em tora. 

Mas, nobre Senador José Lins, V. Ex• vai verificar 
que, afinal de contas, vamos exportar, em quantidade, 
muito maior volume de madeira mas, em dólar, não va
mos chegar ao que o Governo está pensando, porque a 
madeira em tora é muito barata, tem que ser vendida a 
um nível muito baixo e nem aumentandp a vendagem em 
matéria de metros cúbicos, não vai dar para compensar a 
perda da exportação de uma madeira beneficiada. 

O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

.. O SR. HE:LIO GUEIROS - Concedo -o- aparte ao 
nobre Senador Alberto Silva. 

O S_r._ Alberto Silva ~ Estou acompanhando com a 
maiOr atenção a colocação que Y. Ex• faz sobre esse 
problema, desde a vinda do Ministro aqu1, a:1é agora. Eu 
também li hoje nos jornais, que apesar da concorrência 
ter sido aberta, pelo menos não apareceram compradow 
res para essa madeira que estâ estocada. Não seria o ca
so, então, já que com muito acerto V. Ex' levanta a hipó
tese 'de que se exporta, rende pouco dinheiro e vai ser esw 
tocada lá fora nos grandes centros de transformação de 
madeira, por que não estocar aqui dentro1 Por que não 
se financiar os empresários do Parâ, para que a madeira 
fique aqui? Temwse levantado dinheiro para tantos fins! 
O FINSOCIAL. por exemplo. V. Ex• declara que as em
presas do Pará, alêm de se _organizarem com sacrificio, 
geraram empregos e criaram um mercado de 100 milhões 

- de dólares. Ora, ampliar este mercado é garantir a eles o 
acesso à matériawprima. Ela já está aí. Não seria o caso 
de se financiar os empresários paraenses, para que essa 

- madeira não saísse senão beneficiada por eles? Eu creio 
que da mesma maneira como a madeira vai durar lá fora, 
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ela duraria aqui dentro, desde que devidamente tratada. 
Esta -Seria, talvez, uma solução. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- V.Ex• tem toda a iazão. 
Mas acontece, eminente Senador, que se há liberação de 
exportação de madeira em tora, a não ser que se proibjs
se outra vez essa exportação, não haveria tempo nem 
oportunidade para que se colocasse em execução a sua 
idéia. Mas, V. Ex' tem toda a razão nas suas obser
vações. 

-Sr. Presidente, ao deixar aqui este apelo. das classes 
empresariais da minha terra, para que o Governo reveja 
esse problema da liberação da exportação de madeira em 
tora, eu avanço um pouco mais e vou tratar de um outro 
caso, muito parecido com o da CAPEM I. Há uma pro
paganda -de remédio contra a caspa, que CÍ.iz: "Parece, 
mas não ê." Ness.e caso que vou frizar aqui, parece, pare-
ce e parece que é mesmo. 

Quero- me referir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a 
uma situação meio explosiva, agora no Xingu. Por causa 
de uma operação muito parecida com essa da CAPEMI, 
o INCRA, em 1971, construiu no município de Prainha, 
a 90 quilômetros de Altamira, uma usina para beneficia
mento de cana~de--acucar, para a prod~ão de álcool e 
açucar. Ao redor dessa usina, ele desenvolveu um prow 
cesso de colonização e plantio de canawde~açucar, que lew 
von para lá cerca de duzentos e quarenta a trezentos méw 
-dias e pequenos empresários que ali se instalaram, vin
dos de todo o Brasil. Essa usina do INCRA foi iniCial
mente arrendada à Contrijuí, uma cooperativa do Rio 
Grande do Sul, que mais tarde abriu mão, devolvendo-a 
ao INCRA. 

O INCRA, então·- aí é que começa a semelhança das 
coisas cOm a -CAPEM I-, resolveu colocar em licitação 
essa·usina de álcool e açúcar, chamada Abrá.ham Lin
coln, em Altamira. O edital de licitação, entre as vârias 
exigências, impunha a de que o pretendente tivesse expe
riência e tradição no ramo do beneficiamento de c:inaw 
de--açúcar: Ora, eminente Presidente, e Srs. Senadores, se 
a usina era pioneira na Amazônia, se era a primeira usi
na de álcool e açúcar que se ia construir na Amazônia, 
como é que se poderia exigir do empresariado da área 
tradição de experiência no setor? ~ evidente que com 
essa exigência, de safda, mais uma vez, o Governo elimiw 
nava o empresariado local, assim como mutatis mutan
dís, aconteceu no caSo da CAPEM!, quando niguém
apareceu para entrar na concorrência simplesmente porw 
que ninguêm sabia que iria ser permitida a exportação de 
madeira em tora. Então, desta vez se botou mais uma pew 
drinha no sapato do empresariado do Parã; -e -o fato é 
que só se apresentou para licitação uma empresa, natu
ralmente do N ardeste, e essa empresa ganhou a concor
rência, porque, como a CAPEM I concorreu sozinha. 
essa também concorreu sozinha: é a Empresa Construto
ra e Incorporadora Carneiro da Cunha Nób-rega Ltda. e 
ganhou a concorrência, para explorar o açúcar. 

Agora vejam os detalhes parecidos, que são esses: a 
usina Passou para as mãos de um novo comprador e ad
quirit.i ã. canaw-de-açúcar plantada por aqueles coloniza
dores que, com muito sacrifício, se fixaram na área, e tiw 
veram de vencer problemas sérios de clima para mostrar 
que Carãpanã não mata, que malária, que febre amarela 
não mata. E, depois de muitos sacrifícios e muita luta, 
eles se instalaram ali com as sua plantações _de cana--de-
açúcar, pOrque tinham que vender para essa _Usina 
Abraham Lincoln. 

Acontece que os novos proprietários, na primeira sa
fra, compraram a matériawprima e pagaram, mas jâ na 
safra deste ano, agora, eles comprarart'!, a canaMde-açúcar 
daquela ârea, pagaram a metade e não pagaram o resto. 

Hâ um clima de inquietação e intranqUilidade no low 
cal, porque h~ um débito de cerca de 180 milhões de truw 
zeiros, sem falar em juros nem correção monetária para 
com esses plantadores de cana. Mas o detalhe interessanM. 
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te, Sr. PreSidente e Srs. SenadoreS, é que na hora em que 
esses plantadores. estão acionando a empresa para tentar 
receber o que lhes é devido, essa empresa entra aqui em 
Brasília com uma notificação contá 6 INCRA, 'dfzendo 
que pelo contrato assinado da compra e venda da Usina 
Abraham Lincoln quem tem de pt~gar todos os custos e 
as depesas da usina, até que ela atinjã -a sua capacidade 
máxima, é o INCRA. Por isso que eu disse que er8. bCm 
parecido com o caso da CAPEML 

Veja V. Ex•, uma licitação em que naturalmente al
guém sabia de antemão que não ia pagar nada. E isso es
tá agora no Fórum de Brasília, através de uma nOtifi
cação da empresa que comprou, dizendo que não tem 
nada a ver com esse débito dos plantadores de cana-de
açúcar lá de Altamira, porque quem tern que pagar esse 
débito é o INCRA. Vejam V. Ex as. a coisa interesSirit'e 
que acontece por ·debaixo do pano aqui no Brasil. 

O Sr._ José Lins - Permite-me V. Ex"? 

O SR. H:bLIO GUEIROS- OUço o aparte do ilustre 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Que!O confessar a V. Ex• que não 
conheço esse aspecto do problema. Mas tenho acompa
nhado o trabalho do INCRA que, nos últimos anos, só 
tem recebido elogios. O esforço que o INCRA está fa
zendo no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste na área de 
distribuição de terras, de implantação de colonos, de de
senvolvimento. de ,programas de colonização, inclusive 
baseado 'em cana-de-açúcar tem sido extraordinário. E 
bem possível que o INCRA tenfiã incentivado o plantio 
de cana_entre colonos para fornecer essa indústria. Ten
do em conta apenas que a administração do INCRA me-
rece da nossa parte inteira e total confiança. prometo a 
V. Ex• que trarei alguma informação sobre essa questão. 
E: no meu entender, certamente o INCRA não deve ter 
nenhuma responsabilidade quanto a esta questão da CA
PEM! ou a essa questão da usina de açúcar daquela re-
gião. A responsabilidade que ele Pode ter taJvez seja com 
os colonos e dentro da própria sistemática de trabalho 
do INCRA. Mas eu gostaria de trazer a V. Ex• algumas 
informãções, já que essa noticia que V. Ex• traz afeta de 
certo modo o conceito do INCRA. 

O SR. HELIO GUEIROS- Muitó obrigado a V. Ex• 
e eu penso que não só a Nação mas em especial o meu 
Estado, o Pará, gostará de ter a informação oficial do 
INCRA. Quero dizer a V. Ex•, eminente Senador José 
Lins, que o assunto já está nos jornais da minha terra, e o 
jornalista Lúcio Flávio Pinto ainda ontem escreveu o se-
guinte: · 

"Embora o INCRA tenha vendido a usina para a 
CONAN, continuou responsável por grande parte 
dos custos operacionais por um prazo de tempo não 
definido cronologicamente pOrque persistirá en
quanto a usina não atingir sua "plena capacidade 
nominal10

• TaJ capacidade seria" de 80Ôffiil toneiadas 
ao ano, mas técnicos do próprio INCRA, que traba
lharam na usina durante certo tempo, garantem que 
ela jamais alcançará essa produção. O que significa 
dizer que o INCRA será o responsável pelo paga
mento dos fornecedores e por todos os encargos tra
balhistas e fiscais pelo espaço minimo de 15 anos, 
tempo previsto para a permanência da CONAN no 
projeto." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao fazer esta denúncia 
ao Senado, espero que desta vez não aconteça a negligên
cia verificada no episódio da-CÃ.PEMI. 

O ilustre Sr. Ministro da Agricultura tentou, de todas. 
as maneiras, se desculpar pelo procedimento desidioso 
ou negligente do seu Ministério com relação ao affair da 
CAPEM I, mas a verdade é que desde outubro de 1981 S. 
Ex• foi advertido, através de pronunciameritos na Câma-
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ra dos Deputados e através de um pedido de convocação 
do Sr. Ministro em 1982, feito pelo então Deputado Já7 

der Barbalho, sobr~ a necessidade imediata de se t-ºmar 
~ú8Uma providência com rel~ç~o _à __ CA~EJVII.J~adâ foi 
feitO e ~pesãr_daquela cronologia minuciosa do Sr. Mi
nistrO" de que no dia tal fez isso, no dia qual fez aquilo, a 
verdade é que tudo quanto se previu acontece.u, sem: qiJe 
da parte das autoridades do Ministério da Agricultura, 
que garantiram, em informação ao Congresso Nacional, 
que estavam atentas e vigilantes na verificação dos n~gó
-Cios da CAPEMI, a verdade é_ciue tudo foi pa:r_ªgua 
abaixo e como disse um outro jornalista, "agora o sonho 
acabou." A madeira vai ficar naufragada, afundada e o 
Governo vai ter que pagar essas indenizações dos peões 
que, agora, estão em um bilhão e 4QO milhões qUe, Junta~ 
das aos quatrocentos e tantos milhões dos salários reti
dos, são quase dois bilhões de cruzeiros. O GovernO Vai 
pagar os 25 milhões do aval fornecido pelo Banco Coo
perativo à CAPEM I; ninguém vai se Salvar de nada por
que o Governo fez oúvido de mercador na hora em que a 
Oposição e os jornais do nleu Estado chamavam a 
ateilçãõ para a inevitabilidade do fracasso da CAPEM I. 

O Sr. José Lins- Permite V._Ex• um aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Com todo o prazer. 

O Sr. José Lins- Tenho a impressão,_no~re Senado!, 
que este assunto está inteiramente eSdireCido. o Gover
no Federal não pode ser responsável pelo sucesso de 
toda empresa privada, aliás, pelo sucesso de nenhuma. O 
que o Governo fez foi abrir uma oportunidade ao setor 
privado para explorar uma riqueza que ia ser inundada. 
Isso jâ foi esclarecido aqui. É verdade que o Governo, 
para apoiar uma experiência que é fundamental Para a 
Amazônia, já que o problema de construção de barra
gens vai se repetir, que a inundação de riquezas florestais 
vai acontecer de novo em outras áreas, o Governo não só 
tentou organizar o sistema de exploração, oferecer a 
oportunidade à empresa privada, como apoiou, através 
do aval do BNCC. Mas, atê ai, ou daí por diante, acusar 
o Governo de fracasso, eu acho que é um exagero. O Go
verno tentou um sistema de trabalho para aproveitar 
uma riqueza e pode atê ser qUe disso resulte prejuízo, que 
não é certo, o Governo pode se ressarcir -com os avais 
dados à CAPEMI - Agropecuâria, pela holding, e ou
tras empresas do grupo - no todo ou em parte, não é 
certo que perderá pelo menos no todo. Todavia, eu acho 
que o erro maior do Governo seria não tentar qualquer 
~coisa e, simplesmente, deixar que aquela riqueza fosse 
inundada. Houve um esforço do Governo, não foi bem 
sucedido em função de um erro da empresa privada, mas 
nem por isso V. Ex' pode acusar o Governo de ter ele 
mesmo fracassado, ou levado a empresa ao fracasso. 

O SR~ HE-LIÓ GÚEIROS- Agradeço o aparte de V. 
Ex', mas, sém querer exibir cultura jurídica, eminente 
Senador José Lins, existe uma espécie de culpa que os la
tinos chamam em culpa in eligendo. Então, quando eu es
colho, com a minha autoridade, alguém para fazer algu~ 
w-a. ç_ois_a, eu sou co-responsável e esse princípio é do Có
digo Civil. 

O Sr, José Lins - Mas nesse caso V. Ex.f... 

O SR.. H~LIO GUEJROS- Além disso, até me~mo 
quindo casamos e quando escolhemos a mulher e ela er
ra, temos que aceitar a l;'~ponsabilidade pela má escolha. 
Então, o problema na CAPEM I, é_ que o Governo sabia 
da precariedade ou a falta de idoneidade da empresa. E 
eu não posso aceitar essa tese de que porque houve con
corrência, tem de ser dada pra quem a ganhou. Não exis
te qualquer dispositivo Jeg~l obrigando alguém que faça 
a concorrência a dar para quem se apresentou sozinho'" 
Absolutamente! Ele faz uma série de indagações, de e~
gêncíiS, -de avaliações, de verificações, e se não achar 
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conveniente aos interesses dele e da Nação, ele não_con
cede a conoorrência. V. Ex', eminente Senador José Uns, 
quer fazer crer que o Governo entrou nesse_ episódio da 
CAPEMI como Pilatos no Credo. 

O Sr. JfJSé Lins- Não, absolutamente, não tive a in~ 
ten-ção de dizer isto. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Ele entrou e ê co, 
responsáveL Tanto é co-responsável que ele, de alguma 
maneira, está tentando encontrar uma solução para o 
problema que está ocorrendo. 

O Sr. José Lins - Para o problema social! 

O SR, HELIO GUEIROS- Agora, o que não quero 
dizer é que ele estâ inocente, totalmente da questão, tudo 
é a CAPEM I," é- o hÕ/ding, é não sei o quê e etC. Nãof O 
Governo ê co-responsável, porque a verdade é que a ma
deira vai ficar debaixo d'água. E há um detalhe que acho 
engraçado. 

O Sr. José Lihs - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS- Dou já o aparte a V. Ex• 
Há um detalhe, que acho engraçado, com relação ao 

Ministério da AgricultUra. É que no começo era um 
grande negócio tirar a madeira do reservatório da CA
PEM!. Então, a primeira avaliação era de um bilhão e 
ITieiO ·ae dólares. Era coisa para enriquecer todo mundo. 
Essa a primeira avaliação, feita pelo ar, pelo avião da 
RADÀM, que disse que era um bilhão e meio de dólares. 
Como O tempo," ao invés de um bilhão e meio passou 
para um bilhão, para 900 milhões e Õ que acho engraça~ 
do é -que, agOra; O Ministério da Agricuítura quase con
fessa que não hã quase madeira que preste no reserva
tóriO-__ de -T_ucufuí. QuCi- dizer, parece que quem d~ o 
tramblque não fol a CAPEMi ~no Governo, mas foi o 
Goveino _ na CAPEMI, porque pelas últimas infor
mações do Ministério da Agricultura eles estão sempre 
depreciando:"- Aht não hã nem300 milhões de dólares 
ali. Não, não há nem 200 milhões. não, não há nem 150 
mithões". Quer dizer, no fim, ficamos atê com pena da 
CAPEM I. Quem entrou no conto do reservatório de Tu
criruí foi a CAPEM I, porque o Governo começou dizen
do que _era I bilhão e meio de dólares; hoje, ele jâ faz 
uma cara assim de quem está fazendo muito favor em 
dar 300 milhões de dólares e olhe lá! E sempre com aque-
la his'tória de madeiras pobres, de madeiras desconheci
das, como se hoje em dia, eminente Senador José Lins, 
houvesse alguma coisa desconhecida na Amazónia ou 
em 9ualquer outro lugar. Tudo ê muito conhecido! 

O Sr. José Lins- Como é que V. Ex• justifica o inte
resse dos madeireiros do Pará? Algum valor deve ter. Foi 
o que eu quis dizer a V. Ex•. 

O SR. HbLIO GUEIROS- Eu quero dizer a V. Ex• 
que estou com o pensamento anterior; a madeíra vale. 
Põde não ser madeira nobre. O que eu estou estranhando 
é que de uns tempos para cá as autoridades do Minis-
tério da Agricultura estão depreciando a madeira do re-
serVatório. 

O Sr. José Lins- Isso não é verdade. V. Ex" ouviu o 
Ministro falando no valor da madeira; não é verdade is
so. 

O SR. HELIO (;UEIROS - O valor ê de 300 mi· 
lhões. Eu me lembro. O Ministro declarou que o valor é 
de 300 milhões, se for, e quando começou era de 1 bilhão 
e meio de dólares, quer dizer, ... 

O Sr. José Lins - Poderia tirar com o prazo. 

O SR. HliLIO GUEIROS - ... jã quase temos que 
r~_Q~Jitar a CA~EMI, por_que foi na conversa do Gover-. 
no. 
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O Sr. José Lins- Fizeram uma avaliação para o pra
Zo restante. O que eu qiier'o dizer a V. Ex• é que o Gover
no, não é qu~ o Gove!iiO não tenha responsabilidade, 
mas quem aprovou a lei de licitação foi este Congressg. 
E diz que ali estã o Governo, a abrir concorrência. S ma
neiia de fazer. Disso não decorre que o Governo não te. 
nha responsabilidade. Agora, V. Ex• alegar que o Gover-
no ... 

O SR. HÉLIO GUEJROS ~Ainda bem que V. Ex• 
disse isso, porque o Código Civil diz que eu posso casar 
mas eu não vou culpar o Código Civil por eu ter casado. 

O Sr. José Lins .-Nem por isso V. Exf. vai querer que 
ninguém case. 

O SR. HÉLIO GUEIROS -, E:xatamente. 

o Sr. José Lins- Pois é: o_·aovernc,--nãó pode ficar ... 

O SR. HtLIO GUEIROS- Mas tem que ter alguma 
responsabilidade para quem vai escolher. 

O Sr. José Lins- Mas é claro. E o Governo não (oge 
a essa responsabilidade, nobre Senador. 

O.SR. HÉLIO GUEIROS- Mas é isso que eu quero 
discutir com V. Ex' 

O Sr. José Lins - lnclllsi\l"e, no que tange à questão 
social, está lá fazendo todo esforço para ajudar a resol
ver. Tanto ê assim que já comprou parte da madeira da 
CAPEM!, já fez parte do pagamento, está teritando ne
gociar mais um lote, que V. Ex' sabe, foi avaliaêio~-Se_-:
gundo a televisão, 'em I bilhão i 600 milhões, havendo 
uma despesa a compensar dos peões de cerca de I bilhão 
e 400 milhões. De modo que o Governo está fazendo o 
possível. Houve erros, não deu certo, mas V. Ex• pode fi
car certo de que outros casos semelhantes hão de apare
cer e que es.sa- experiência v:ii valer para a frente. 

O Sr. Fábio Lucena - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. H~UO GUEIROS- Muito obrigado a V. Ex• 
Senador José Lins e antes de responder rapidamente ao 
seu aparte, concedo a palavra ao nobre Senador Fábio 
Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio Gueiros; 
o interessante é que se fez Corri qUe a Nação acredit<isse, 
engolisse e deglutisse a falsa informaÇão de -que a falêº':. 
cia da CAPEM! foi provocada por Tucuruí, quando ria
verdade não o foi. A falêncTa da CAPEM I foi requerida 
por uma empresa localizada no Estado do Amazonas: a 
Agro-fnd~strial Fazendas Unidas Limitada, que nada 
tem que ver com Tucuruí. Observe bem. O segurido dita
lhe é que o IBDF, atualmente, é: o principal preocupado 
no arrematamento da madeira de Tucuruf. Eu disse ao 
Sr. Ministro Ça Agricultura que o IBDF, através do seu 
agente no Estado do Amazonas, funcionário de con
fiança do Sr. -Ministro, possui indústria de serraria no 
meu Estado, para expor tar madeira em tora, laminada, 
para fazer da madeira tudo que, industrialmente e co
mercialmente, se pode fazer com a madeira. Mas como? 
Cabe, precisamente, ao IBDF- pelo C_ódigo Florestal 
-investigar, fiscalizar e até aplicar penalidades às ativi
dades ligadas à indústria da madeira. Se a Bancada do 
PDS o desejar, que designe cinco Senadores, que eu pago 
as despesas, para visitarmos, ver a serraria do IBDF
só cinco, mais não posso - para ver a serraria que o 
IBDF possui no Rio Uatumã, margem esquerda do Rio 
Amazonas, no meu Estado. 

O Sr. Lomanto Júhior- -Tem wna ~erraria? 

O Sr. Fábio Lucena -Tem, Ex' eu lhe asseguro que 
tem. O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flores
tal, através de sua Delegacia Re8ional no Estado do 
Amazonas, tem indústria, é uma sociedade formada pelo 
Delegado, p~lo Consultor Jurfdico da Agência ... 
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O Sr. Lomanto Júnio"r - É oficialmente do IBDF? 

O Sr. Fábio Lucena- e de propriedade do agente do 
IBDF, que está proibido de exercer essa atividade, Pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos da União e pelo Códi
go Florestal. Esse é o "x"'da questão. Se o IBDF tem 
serraria no Amazonas, não o terá também no Estado do. 
Pará? Por que esse interesse de o IBDF querer arrema
tar, dando como sinal 20% do valor da madeira a ser lei
loada em Tucuruf'? Por que, nobre Senador? E depois 
afirma-se, aqui, que o INCRA presta relevantes serviços 
à Região Norte, à Região Amazônica, é o mesmo que 
afirmar que o bicudo estâ prestando excelentes serviços 
às regiões aqui recentemente abordadas pelo nobre Sena
dor José Lins. A grande característica do INCRA na Re
gião Amazônica, em particular no meu Estado, é de ser o 
maior proprietário de terras, inclusive está extinguindo o 
instituto das terraS devolutaS dos Estados do No-rte. No 
Acre, quase nada mais resta _em função da Transamazô
nica e da Rodovia Manaus----:Porto Velho-Caracaraí. O 
INCRA se apossou de 30% das terras do Esta_dp_do 
Amazonas,_ E os problemas fundiários que o INCRA 
cria no no~so Estado são problemas, verdadeiramente, 
de potfcia, porque, primeiro, ele não construiu as rodo
vias para se apropriar dos 100 quilômetros que mar
geiam eSsas rodovias. Essa também é uma questão a ser 
levada em consideração. E o terceiro aspecto é que o Sr. 
Minis_tro aqUi ·afirmou que o Governo, ã NaÇão, não so
freu nenhum prejuízo com o escândalo CAPEM I. Vale 
dizer, dois bilhões de cruzeiros não significam prejuízo 
de espécie alguma. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Muito obrigado pelo 
aparte de V. Ex' Quero aProVeitar a deixa de V. Ex'para 
me congratular com o Estado . do Amazpnas, se ele só 
perdeu 30% do seu território para o INCRA, porque o 
meu Estado, o Estado _do Pará - vou escandalizar V. 
Ex's - perdeu 72% -do seu território Para o INCRA, o 
G ETA T; õ G ESA N. O Pará, hoje, só é dono 28% do seu 
territ6rio, porque 72% dele foram expropriados pelo Go
verno Federal. E note-se, no Pará aconteceu uma coisa 
inédita. E o que é que não acontecia no Pará? Lã aconte
ceu um fato interessante: O Governo baixou-ãqUeie de
creto reservando 100 km de um lado e 100 km do o_utro 
das rodovias federais já construídas. Depois, baixou uin 
outro decreto dizendo que basta estar em projeto ... En
tão, no Pará eles tiraram, não só construindo estradas, o 
que não fizeram em qualquer outro lugar do Território 
brasileiro, Rio, São Paulo, onde ninguém tirou terra de 
ninguém, mas o Pará pagou 100 km de um lado e 100 km 
_de outro; além disso, ainda tiraram de estradas projeta
das no papel. E houve um fato interessante: no governo 
do Senador Aloysio Chaves, S. Ex• estava negociando 
com a Vale do Rio Doce, uma área de terras dentro do 
Estado, vendendo-a Para a Vale do Rio Doce para assen
tamento do projeto de Carajás e, de repente, na hora em 
que o está negociando, o ex-Governador foi surpreendi: 
do com a informação do Conselho de Segurança Nacio
nal de que havia um rascunho de uma rodovia imagi
nãria, mas através desse rascunho, dessa rodovia imagi
nária, o Governo Federal surrupiou toda aquela â1 ~a 
que estava sendo negociada com a Vale do Rio Doce. 

Então, verifique V. Ex' como pagamos alto o preço 
desses grandes e miraculosos projetas que o GoVerno Fe
deral estâ implantando na nossa terra. Tiraram 72% do 
território, sem nenhuma indenízação, sem nenhuma sa
tisfação, E tiraram não só com a construção de rodovias, 
mas tiraram com simples rascunho para, eventualmente, 
proxímamente, futuramente, constrUção de rodoVia; 

O Sr. JoSé Lins - Permite V. Ex' wn aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Dou o aparte a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Senado~ 

Hélio Gueiros, o tempo de V. Ex• já está esgotado. Peço 
que aceite somente o último aparte do Senador José 
Lins. 

O SR, HÉLIO GUEIROS- Acatarei, Sr. Presidente. 
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O Sr. José Lins- Agradeço a V. Ex', Sr. Presidente. 
A alegativa de que o INCRA é latifundiário, acho que 
isto nª-o _afeta, p~rque o INCRA é da União e a União 
realmente possui muitas terras devolutas e a legislação 
permite ao INCRA, de acordo com o entendimento da 
União, fazer a distribuição dessas terras a colonos. Não 
percebi bem, Senador Hêlio Gueiros, qual é a acusação 
do Senador Fábio Lucena ao INCRA, no que tange ao 
caso da serraria. 

O Sr. Fábio Lucena- f: o IBDF. 

O Sr. José Lins- Exato, é o IBDF. Eu não sei se o 
IBDF pode ter uma serraria, ou não. Mas eu não percebi 
se S. Ex• disse se é o IBDF que tem uma serraria, ou se~
um servidor do IBDF, e em que consiste o crime, Porque 
certamente seria do nosso interesse esclarecer este ponto 
aqui ao Senado. 

O Sr. Fábio Lucena- Se o Presidente me permite, Se
nador Hélio Gueiros, basta consultar o Estatuto dos Ser
vidores Públicos, nobre Senador, para positivar, para 
constatar e deixar sem dúvidas, que um funcionário des
sa categoria não pode ser diretor de uma empresa da na
tureza de uma indústria de serraria. Está também no Có· 
digo Florestal. 

O Sr._José f..ins- Então ê o servidor, não é o IBDF. 

O Sr. Fábio Lucena- Ele exerce a função de Delega~ 
do do lBDF. 

O Sr. José Lfns- Eu eStou pedindo um ~clarecimen~ 
to a V. Ex' Descupe--me, Sr. Presidente. 

O Sr. Fábio Lucena- h uma espécie de imputação de 
responsabilidade ao servidor e ao IBDF. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, ence,rro aqui, portanto, minhas considerações, 
esperando que o Governo Federal olhe com mais 
atenção e zelo e(etivo em favor da população do meu Es· 
tado. Nos casos especificas invocados, aqui, hoje, por 
mim, fa:zendo com que volte a proibição da exportação 
de madeiras e tora, e tome agora uma atitude com re
lação a situação da usina de álcool e de açúcar de Portel, 
próximo a Altamira, Eminente Presidente e Srs. Senado
res, há uma ligeira diferença entre a situação dos peões 
de Tuc_ufuí, homens - digamos assim - forasteiros, 
aparecidos na região sem grandes motivos para fixação, 
e a situação desseS plantadores de cana-de-açúcar que 
vieram de todos __ os recantos do País, para fazer dali sua 
nova terra, e é evidente que eles não vão aceitar 'de 
braços cruzados uma situação que importe na destruição 
de todo o seu trabalho ao longo de 10 anos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por cessão dO 
nobre Sr. Senador. Fábio Lucena. 

O SR. PEDRO SIMON {Pronuncia o seguinte discur
so)- _Senhor. Presidente e Senhores Senadores: 

No último fim de semana, o PMDB do Rio Grande do 
Sul realizou um encontm dos Vereadores eleitos sob sua 
legenda, no pleito de 82. 

Tive a h.onra d~ participãr desse encontro e nele colhi 
uma iinpressão muito nítida e realista do quanto estâ ar
raigado no espírito da nossa gente. 

Os depoimentos daqueles autêntiCQs Udetes das bases 
políticas gaúchas e representantes diret~s do pensamento 
dominante em suas comunidades, são deveras preocu
pantes. 

. A paciência do povo está esgotada. 
O custo social dos desmandos praticados nos últimos 

dois decênio"s chegou ~ um valor insuportável. 
Esse custo, além do mais, nuq.ca foi dividido entre to

dos, mas só o cobraram, com iÍJ.,sistente insensibilidade, 
daquelas parcelas populacionais de fraco poder econô
mico~ 
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Em decorrência, a Nação, de um modo geral, pela 
condição de maioria deSsas camadas socláis, empobre
ceu como um todo. 

A louvação cantada em prosa e verso nos últimos anos 
da década de 60 e nos prinielros d3. de 70 aos •'santos de 
pés de barro" do falso milagre económico, reverfeu hoje 
na crise sofrida por todos 'Os estratos nacionais da popu
lação, trabalhadores, empresários, profissionais liberais, 
servidores públicos, tanto no meio -urbano, quanto no 
rural. 

A preocupação dominante não é mais com a qualidã
de de vida, mas com a própria vida. 

A chamada revolução impôs uma Secretaria de Plane-
jamento que é, indiscutivelmente, o super poder domi
nante sobre Ministros, sobre Presidentes, sobre Gover
nadores, sobre Prefeitos, sobre a Nação, enflm. 

Impôs, por esse instrumento de ação, o império do ab
solutismo tecnoburocrático, ao mesmo temPo em· que se
desfiguravam os planejadores em executivos e, nomes
mo passo tud_o era e é intentado para minimizar o políti
co e fazer da política uma prática sob crescente carga de 
desconfiança nacional. 

Tal tipo de ação, dita de planejamento, oficializada a 
partir de 64, cresceu como os polvo-s crescem: alongou e 
fortaleceu seus tentáculos e passou a sugar, pela multipli
cidade de suas ventosas, todas as energias brasileiras, de-
bilitando o organisino social. -

Fez-se dona de todas as ve'rdades. 
Colocou-se acima e além dos julgamentos mais crite

riosos e isentos, partisSem de onde pãrtissein. 
Não f.osse o tema de- tanta seriedade, diria; paia n;tra

tar esse planejamento que nãO planeja, que seus mento
res, com destaque especial para o atual, várias vezes por 
dia colocam-se diante do espelho-de suas vaidades incon
troláveis e, parafraseando a madastra do conto de fadas, 
perguntam à mudez do espelho se há, no Brasil, alguém 
mais inteligente e mais poderoso_ que eles. E tanto é o 
desvario egótico1 que ouvem o espelho fala!-, dizendO 
não. 

Os resultados do planejamento governamental, no en
tanto, estão aí. 

Por duas décadas não houve alternância no poder, 
para que, de qualquer forma, a Oposição possa serres
ponsabilizada. 

Quem, presentemente, desadminisfra o PaíS-e desgo
verna os brasileiros vem agindo como lhe dá na telha há 
quase 20 anOs, enfeixando todos os poderes nacionais em 
suas mãos, à moda dos grandes senhores feudais. 

E os resultados estão aí, à vista de todos; sofridos por 
todos. 

Senti - repito - riaquele encontro de vereadores do 
PMDB gaúcho a que fiz referência no primeiro momen
to de minha presença nesta tribuna, que nossagehte canw 
sou das promessas de melhores dias, cansou das acu-_ 
sações à conjuntura internacional e cansou, sobretudo, 
de carregar sozinha o peso pesado dos sofrimentos gera
dos pela incompetência desse super poder- a Secretaria 
de Planejamento - em lúdica associação com seus 
iguais, do Ministê'rio da Fazenda e do Banco Central. 

O povo não é contra os téCilicos nem contia-os plane
jadores, desde que sejam o que são: técnicos e planejado
res. 

No Brasil da chamada revolução, porém, os técnicos 
se figuram- Um poder inabordável, inamovível e impenew 
trável, enquanto os planejadores restringem-se ao papel 
de paus mandados dos agentes apátridas do processo 
econômico internacionaL 

Nessas GOndições, somos hoje uma Nação dominada. 
O povo foi .. planejadamente" enfraquecido. Nossa pro
dução desarticulada internamente e desintegrada regio
nalmente. 

Todos os seus segmentos, de caso pensado - e bem 
pensado - voltados para a prestação de serviços a seus 
.. senhores" -- os •,•senhores" do novo colonialismo. A 
partir de 64 invadiram este País, e deram vida a um surto 
colonial de que, politicamente, nós acreditávamos liber
tos. 

O Sr. Lomanto Júnior-- Permite V. Ex• i.un aparte? 
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O SR. PEDRO SIMON - Apenas para completar, 
depois eu lhe darei o aparte com o maior prazer. 

A verdade, ·entretanto, esfá no empobrecimento que 
essas forças iiJVasofàs impõem à Nação brasileira. 

Assim como não somos contr!l_ oS técnicos e o planeja
mento, também não somÕs contra a cooperação interna
cional em termos econômicos. 

Cooperação; porém, jamafs doriiTi:tação. 
~ _Desde muito, em sucessivas arren;tetidas, o capitalismo 

selvagem pretende a dominação dos países subdesenvol
vidos ou em escala de desenvolvimento. 

Com parcelas internas das classes dominantes, as inva
sões foram tr-amadas e, assim tiveram lu.gar, 
estabelecendo-se, em conseqUência, o círculo de ferro da 
exploração desumanizada das melhores reservas huma~ 
nas e materiais desses países. 

O Brasíl é -urii deles. 
Somos o exemplo vivo - lamentável exemplo - da 

ação colonizadora desse capitalismo invasor. 
Empobrecemos. Chegamos à misêria. 
Na atualidade., espertamente, o governo procura esca

patória· par'a os resultados dos atos que ensejou, ao 
afastar-se do-povo e viver sua lua-de--mel financeira com 
as multinacionais de todas as origens geográficas e eco
nômicas. 

E agora? Dá para ficar como está? Qual será o futuro 
da nacionalidad,e nesta sitilaçilo de penúria? 

Nossa geração está definitivamente comprometida. 
Como será, então, o Bfas"ll que legaremos às gerações se-
guintes)- o .Brasil que deixaremos para nossos filhos? 
Como será? 

Estudo pesquisá da Secretaria do Trabalho e Ação So
cial, elaborado em 14 municípios da Região Metropoli
tana gaúcha, a partir do Censo de 70, com projeções 
sobre o de 80, já revelava que das 556 mil e 661 famüias 
ali localizadas, 6,23% recebiam, em 19&0, menos de um 
salário mínirllo; 22,29% ganhavam.de um a dois salários 
mínimos e 20,&9% percebiaf!l êntre dois e três salários 
mínlffioS.-

Es.tes números estão superados. Infetizmente, agrava
dos para pior. Já soubemos que o próprio Governo reco
nhece que, nos dois últimos anos, houve um esvaziamen
to do poder ~quisitlvÕ real do salário em mais de 4Ó%. 

Hoje, além do desemprego que Corrói a base social, 
·quase 40% da população ativa considerada tem o ganho 
médio de 1,7% salário mínimo. 

-Mas o estudo a que faço referência, inclusive protes
tando contra o. caráter de sigiloso que lhe foi dado pelo 
governo anterior, conclui apresentando propostas con
.cretas, para. a superação deste verdadeiro estado de ne
cessidade - propostas que nunca foram tomadas em 
consideração. 

Ainda no mesmo jornal- O Correlo do Povo- ao re
velar o estudo de "circulação restrita" da Secretaria de 
Trabalho e Ação Social dO Rio Grande do Sul, registra
se á Situação do trabalho em geral, segundo o Censo ·de 
80. 

Verifica-se, assim, que o trabalho da mulher é, fla
grantemente, livHtado nos pequenos como nos grandes 
-centros populacionais, inclusive na Capital, onde 1) mil 
recebi<tm, à época, um quarto do salário mfnin10, contra 
5 mH. home!"JS, vítimas ali, da mesma e insuficiente paga. 

OcÓrre o mesmo em todas as faixas salariais. 
Considerando estes números ainda mais significativos 

presentemente, pela crise em evidente agravamento, é fá
di concluir PeitO custo social desmedidO que a atl!-a.l polí
tica econômica cobra, com avidez de usurário, dOs traba
lhadores e da classe média. 

Os brasileiros em gerra' chegaram ao limite extremo da 
resistência social e aguardam de nós, políticos, seUs re-
preesentantes, ações imediatas, no sentido contrãrio da 
decomposição atingida. 

Mais do que uma aspiração coletiva, é um chamamen
to desesperado às nossas responsabilidades de homens 
públicos. 

O brasileiro do_s nossos dias, esmagado pela crise, está. 
cansado de saher a origem da crise e os responsáveis pela 
crise. 
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As alegações tecnocráticas caíram no ridículo. 
As medidas ditas contra a crise - todas elas - repre

sentam para o povo inaceitáveis prov~cações daqueles 
que, conquistando o poder, via golpe de 64, não querem 
perder as benesses do poder, com que os ameaça a rede
mocratização~ 

Nestes termos, pretendem-na somente politica e, assim 
mesmo, sem as dimensões amplas que a sociedade espe
rava, para o restabeU:címento de seus direitos de partici
pação. 

O tal de "modelo ec.onômico", porém, não pode ser 
nem tocado. Preservam~lhe a existência com um empe
nho exacerbado, que já chegou ao cúmulo de recusarem, 
sem ler, a alternativa "Esperança e Mudança", que o 
PMDB ofereceu à Nação. 

Chegam, na de.fesa do "modelo" com o qual estão 
compro missados, a dizer verdadeiros sandices, sob a for
ma de frases feitas, transformadas em verdades dogmá.ti
ca.s. 

"Exportar é sobreviver", proclama o Ministro do Pla
nejamento, que nada planeja. 

Para ele - "o responsável pelos erros de adminis
tração ·pública entre nós - .... ; teremos de vender de 
tudo para todos, a qualquer preço ou a qualquer custo, 
sem tempo de questionar o tal de "modelo exportador", 
conforme bem acentuou, analisndo as .. verdades" minis
teriais, o jornalista Joelmir Beting. 

Nesse furor de exportar para sobreviver, os brasileiros 
perderam, nos últimos quatro anos, 40% de seus ganhos 
normais com' o comércio exterior, em face do volume de 
bens-emoarcaaos: 

Fái esta, pero menos, a informação transmitida recen
temente em Genebra pelo Ministro da Indústria e do Co
mércio. Supõe-se-- é licito supor- que ele saiba o que 
está afirmando. 

O desastre cambial, aliás, responde, nesta altura do 
fracasso ínterno de todas as facetas da potftica. econômi
ca vigen·te, pi!O- desaStre ficanceiro e pelo elevadíssimo 
custo social que se cobra de todos os brasileiros. 

Nos ÇútiJ:rlOS 12 me~es,_ o _dólar_ fo! desvalorizado no 
máxirilo, para favorecimento dos compradores externos 
e elevação interna dos preços dos produtos importados. 

O mesmO Ministro, em parceria com o da Fazenda, 
manobra no mercado do dinheiro através dos papéis ofi
ciais, acrescentando-lhes juros atrativos e, em conse-
qüência, sobem os juros internos, inviabilizando o siste
ma financeiro para as pequenas e médias empresas -
aquelas que mais empregam- e, inclusive, para as gran
des. visto que os percentuais chegaram às fronteiras do 
ina!cánçável para quaisquer atividades produtivas. Sabe-
se que a média das empresas, hoje, que ganham mais na 
especulação financeira do Que ganham no negócio da sua 
respóhsabHidade é, r.ealmente, impressionante. Os ba
lanços feitos por uma série de empresas de todos os seto
res do Rio Grande dei SUl e de sãO Paulo levaram à con
clusão de que os lucros de empreendimento chegam a 
.. x" e os lucros das inversões fortUn 50 vezes mais. É algo 
que ê um escândalo que está aí a conclamar: Aí, vem o 
parceiro do Planejamento que não planeja- o Ministro 
da Fazenda- e tem a frieza de afirmar que não julga os 
jUi-oS elevados, salientando- as palavras são dele-" ... 
que a economia brasileira não é afe"tada fundamental
mente pelo alto custo do dinheiro". 

Ora, se tais declarações não assinalam incompetência, 
nem visam ao deboche com a miséria oficialmente gera
da, ê, em última análise, exemplo da provocação a que: já 
me referi. 

Na verdade, o Banco Central força as altas das taxas 
de juros, ao fazer a gestão caolha da divida pública, per
dido no labirinto- de problemas determinados pelo déficit 
governamental. 

Os restdtados aparecem em forma de invencíveis impe
dimentos a uma política produtiva saudável, na qual seja 
passivei atingirmos o pleno emprego e remunerar com 
justiça, eni funÇão de qualidãde de vida digna. 

Dizia eu que o povo brasileiro está cansado. Chegou à 
exaustão com o volume das explicações tecnocráticas, 
que somente objetivam o mascaramento dos resultados 
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da subordinação que impuseram ao neo colonialismo 
triunfante entre nós. 
Economicamente~ no Brasil, as decisões finais nãO são 

tomadas por brasileiros, e sim pelas matrizes das trans~ 
nacionais, segundo as oscilações, o número e a profundi
dade de seus interesses. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON- Apenas por uma questão ... 
eu devo a gentileza da tribuna ao Senador Lomanto jú
nior, pois estou oc_upãndo o lugar que S. Ex' me cedeu. 

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• não se preocupe. Eu 
vou usar da prerrogativa que me permite o Regimento, 
para dar a resposta a V. Ex• como Líder. Então,_ V. Ex• 
estã inteiramente liberado para conceder o aparte. 

OSR. PEDRO SIMON -Que lhe daria com ãmaior 
satisfação. 

O Sr. Lomanto Júnior- Sei que V. Ex~ sab_e dª_admi
ração que lhe tenho, e eu não queria perturbar o seu dis
curso. Portanto, resolvi respondê-lo como Líd_er, para 
-que V. Ex~ faça o seu discurso na íntegra, sem nenhuma 
perturbação. 

O SR. PEDRO SIMOM -Muito obrigado. Com o 
maior prazer, ou-ço o nobre Senador Fábio_ Lucena. 

O Sr. Fábio Lucena - Nobre Sf:nador Pedro Simon, é 
conhecida a Hção de que se todas as bibliotecas do mun
do desaparecessem e restasse apenas a Repúlbica de Pla
tão, todo o conhecimento humano estaria salvo. V. Ex~ 
pronuncia um discurso de tanta importância que se eis 
Anais deste S~nado, por desgraça, fossem incendiados, 
toda a realídade da História Nacional que estamos vi
vendo estaria impressa- nO discurso de V. Ex~ Quero des
tacar, com a sua permissão, um fator qUe- me p:ireCe da 
maior gravidade, e que eu aprendi com Hanna Arendt, 
no seu livro magnífico sobre ãs crises das repúblicas, é 
que nós estamos viVendo uma espécie de regime de nin
guém. As sociedades chegam a um determinado ponto 
em que os cidadãos não têm a quem reclamar. E o_-caso 
do povo brasileiro. A isso, a grande pensadora de Odgerri 
judáica classifiCava de "regime de ninguém". Ninguém é 
responsável por tudo que V. Ex• está afirmando, quando 
nós sabemos quem são os responsáveis, mas os responsá
veis reais transferem essa responsabilidade, e é urgente 
que nós encerremos este regime de ninguém, e coloque
mos no Poder alguém para cuidar desses problemas, 
para que alguém, em nome do povo, possa resolver esses 
angustiãiltes problemas com que se defronta a nossa 
Nação. 

Meus parabéns a V. Ex•, e me perdoe a ousadia de tê
lo importunado. 

OSR. PEDRO SIMON- V.Ex•mehonracom o seu 
aparte, pela sua oportunidade e pelo seu conteúdo. Não 
há dúvida nenhuma, nós vivemos hâ vinte anos com o 
modelo que aí está, com o fracasso que 'aí está; mas ares
ponsabilidade, de quem é? :b do Presidente Figueiredo? S_ 
do Presidente Geisel? É do Presidente Médici? _e: do Pre
sidente Costa e Silva? ~ do Presidente Castello Branco? 
f do Roberto CampoS"rb do Rischbieter? É do Simon
sem? h do Delfim? ~ da ARENA? :t do PDS? 

Uma coisa nós -sabemos: o povo, de 1964 até hoje, não 
participou, não votou, não escolheu, não teve presença, 
não fOí chamado, agUenta as responsabilidades, agUenta 
as responsabilidades! De onde sugii-am essas 'candid.atu
ras? De onde vem esse modelo econômico e social?~ re
presentativo do quê? Se nós olharmos para os agricultaM 
res, 'os agricultores protestam, isso aí não serve; se nós 
olharmos para os operários protestam, os operários, isso 
aí não serve; se nós olharmos para a classe média, a clasM 
se média está apavorada; isso af não serve; se nós olharM 
mos para os funcionários públicos, os funcionários 
públicos não aceitam, isso aí não serve; se nós olharmos 
para o pequeno e médio empresário, que eStá apavorado, 
isso aí não serve; se nós Olharmos hoje para o n:iédio e 
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grande empresário - a não ser o que está ligado aos in
teresses estrangeirO-s; às--mUitinaciorlais ·e às expõrüil;;ões 
- eles também dizem: issõ qUe está aí não serve. 

Mas, então, em nome de quem essa gente governa? Se 
nós olharmos, não aqui, onde nós temos o companheiro, 
Senador José Lins, que é um defensor incansável, inclusi
ve estou à espera do dia, do momento em que alguém le
vante um pronunciamento, nessa altura, e que o Senador 
José Lins diga: agora eu reconheço que sobre esse assun
to, realmente o Governo errou. O S~nador .José Lins 
confunde o Governo com Cristo e acha que o Governo 

--ace-rta sempre. Agora, a não ser o Senador José Lins, os 
próprios Senadores do PDS, os próprios Deputados do 
PDS, alguns inclusive da tribuna, e os que têm a cOragem 
de ir para a tribuna estão conversando abertamente. E 
digo: hoje, no Rio Granife do Sul, a Bancada Estadual 
do PDS pede a cabeça do Sr. Delfim Netto e a mudança 
do modelo econômco e social. Quer dizer, é o próprio 
Pã.rtido Oficial do Rio Grande do Sul_que diz, que esse 
modelo que ai está não pode continuar. E diz através dos 
seus Líderes, o Líder do Governo é um que diz, taxativa
mente, que as coisas, como estão, não podem conti
nuar. E digo mais. Fizeram a campanha de 1982, o PDS 
a fez andando pelo interior, e os candidatos do PDS 
abrindo as baterias contra o Sr. Delfim dizendo que ele 
não representava o PDS e que iriam lutar para a sua de
posição. 

O Sr. José Lins - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo prazer.a015 
O Sr. José Lins- Gostaria de ouvir o discurso de V. 

Ex' até o fim mas, infelizlnente, tenho de r"etirarMme do 
'plenário, o que é uma pena para mim. Mas, terei imenso 
prazer em lê-lo e respondê-lo. 

O SR. PEDRO SIMON -Com o maior prazer. 

O Sr. José Lins- t uma injustiça de V. Ex• dizer que 
a Revolução não fez nada, ainda que V. Ex• discuta o 
problema da distribuição da renda, ainda que V. Ex• dis
c_uta o pr~blef!l_a dos salários, ainda que V. Ex• cftscuta o_ 
problema_ dos anos de exceção pelos quais passamos, é 
impossível negar que a riqueza do Pafs cresceu extraordi
nariam_en_te, que a renda passou de 600 para mais de 
2.000 dólares por ano. Mesmo as mais pobres popu
lações do NordeSte, de 120 dólares de renda per capita, 
estão hoje com 700 dólares. A falta de equilíbrio dessas 
análises, nobre Senador, pode decorrer do fato de que, a 
par disso, cresceram também os nossos problemas e cres~ 
ceram sobretudo as nossas aspirações - a meu ver, até 
essa deSinedida aspiração do pOVo brasileirO é um capital 
da maior impotãncia que nosj!Jlpulsiona para a frente. 

.Terei a maior honra em responder ao discurso de V. Ex• 
e peço desculpas por não poder ouvi-lo ate o fim. 

O SR. PEDRO SIMON -Pois não. Em primeiro lu
gar, desmedida aspiração do povo brãsileiro, desmedida 
aspiração do povo brasileiro que está passando fome, 
que está na miséria, que está no desemprego, que não 
tem condições para manter o mínimo de vida com digni
dade. Isto é chamado de_ ambiç_ã_o 9-esmçdida dQ __ QOVO 

brasileiro. 
Em .segundo lugar _- e isso é grave - realmente, S. 

Ex• fala em percentuais de que a renda interna do Pafs 
aumentou. E ela, realmente, aumentou de que forma? 
AUmentou. Mas aumentou de forma que se pegarmos 
~um -c.idadão e o _deitarmos horizontalmente, se colocar
mos seus pés na água gelada, 5 graus abaixo de zero, e a 
cabeça na água quente, 100 graus acima de zero, qual é a 
média? A méd~a dá 52,5. Mas a cabeça está queimando 
de quente e o pé está gelado de frio. 

Pegarmos o Produto. Interno Bruto e o produto dos 
bancos, das multinacionais, e tudo o mais e dizerm·os que 
cresceu o Produto Interno e que, dividido pela popu
lação, aumentou à realidade do Pafs? Pelo amor de 
Deusl 
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Na nossa opinião, o Pafs cresce, deseiTO-o1Ve, progride, 
na medida em que melhora as condiçÕes de vida de seu 
povo, d-a sUa gente, isso se chama de"senvolvimento. DC~ 
SenvÕivimeitto ê a medida em que o povo progride, cres
ce, cria riquezas, mas hã uma injustiça e distribuição des
sa riqueza entre o povo que a produz. Eittão melhora as 
condições de vida do povo. 

Como está a situação de ontem e a de hoje das favelas 
em Porto Alegre, em São Paulo, em Salvador, no Recife? 
Quais são as condições do povo marginalizado? Como 
está o êxodo ru.ral, no meu Estado que, até há vinte anos, 
era considerado um Estado excepcionalmente bem pela 
justa distribuição da terra, porque há 150. anos, quando 
os alemães e os italianos- vieram ao Rio Grande do Sul, 
fizeram, praticamente, uma reforma agrária distribuindo 
a terra em pequenas propriedades. Hoje, estão abando-. 
nando tudo pela produção da soja para exportação, e es
tão vindo para a cidade, e estão aumentando, cada vez 
mais, o cinturão de fome, o cinturão de marginalidade 
da grande cidade, onde o GoVerno agora diz que tem um 
plano, importante, sêrio, responsável de dar urrl pedaço 
de terreno, até construir uma casa pelo BNH, esquecen· 
do que esse homem abandonou o campo, a produção, 
abandonou b interior e não consegue emprego na cida
de, ainda que tenha um pedaço de terra para construir a 
-Sua favela. 

Mas dizia eu (Jue falam em possibilidade, hoje concre:. 
ta, de uma abertura política. Mas abertura, desde que 
não signifique sequer pensar em alterações de homens 
nem de propósitos na política do "exportar é o que im
po-rta.-.-~- -

.Ã medida que o político avança e ganha condições de 
credibilidade para chegar ao econômico, as provocações. 
avolumam-se. Elas representam uma criticável "reserva 
de coritingênCiã" para o retroceSs-o ao autoritarismo, se 
nos dispusermos, politicamente, à realização da justiça 
social, pelo caminho natural da libertação econômica, 
assim quebrando as correntes do feudalismo que nos es
cravizam. 

--E a lição· que o povo sabe de cor e salteado. Sofre no 
dia-a-dia seus desumanos efeitos, representados por de
semprego, subemprego, falta de habitações, excesso de 
subabi,tações, ensino precário e caro, qualidade sanitária 
inferior e absoluta falta de recursos para uma aliinen
tação que habilite o organismo a gerar as energias que 
dele são requeridas. 

Falamos, também, no custo ascendente dos tranpor
tes, no aumento desmesurado dos aluguéis e das pr~M 
tações presentemente cobradas dos mutuários do Siste
nia Fíilanceiro de Habitação. -

Ê um todo de injustiças sociais insUPortáveis, fazendo
nos regredir nossa condição social, na diversidade das 
camadas populacionais. 

Enquanto isto, o pÓvo quer ação, exige resultados. 
Sua condição humana deixou de representar a base so
cial. O GovüriO, Com seu alheamento das questões fun
damentais da justiça sociãl, perdeu o sentido do respeito 
à dignidade do ser humano. 

Em qualquer ordem social, sob este ou aquele regime 
poHtico, uma poHtica com tais resultados de -há muito es
taria varrida do campo governamental. 

Mas o Governo, insensível e irresponsável, escudado 
na: força, e sustentado pelos apetites do capitalismo sel
vagem, não age nem reage. Insiste no seu de&vario. 

Pela ConstituiÇão que nos resta, o Congresso não tem 
como dispor a respeito, visto lhe ser negada qualquer ini
·ciativa na_ matéria. 

Depois do do_cumento do PMDB Esperança e Mu
dança, um apóstolo da liberdade, o admirável cidadão 
Teotónio Vilela, nosso ex-colega, para honra nossa, deu 
a público um plano emergencial que reclama análise glo
bal de seus objetivos superiores. 

A Nação brasileira conhece Teotónio Vilela, e tem por 
ele o mais profundo dos recOnhecimentos. Sua dedicação 
à causa pública operou o milagre de confundi-lo com as 
causas por ele levantadas. 
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Teofôüio as defende, com o entusiasmo e a sinceridade 
dos jovens, na contestação frontal aos desmandos pri
~entes e com a convicção_ democrática do direito que lhes 
cabe de tc;;r futuro. 

Sua pregação, no entusiasmo didático do professora
do de brasilidade, ao sustentar sua idéias, alarga as âreas 
de abrangência que visa a fecundar. 

Não advogo -nem ele, certamente- que tudo quan
to está incluído em seu plano seja o ideal para o momen
to. 

Muitos pontos dele - a maior parte - temos como 
essenciais à sOlução mais pronta das graves dificuldides 
sofridas no presente. 

É o que o povo quer: propostas de novos ca:minhos, 
para com elas estabelecer o contraditório, e ser dada a 
oportunidade do grande debate. 

Novos caminhos a serem abertos à participação da so~ 
ciedade, na formulação demo.crática das soluções inadiâ
Vefs - tarefas de salvação nacional - que nOs està9 a 
desafiar. O Governo, que por elas deveria ser responsá
vel, fracassou e insiste no seu fracasso, por motivos in
confessáveis. ,---

Chega de explicações. Explicações não dão co!nida a 
quem tem fome nem emprego aos desempregados. Aci· 
ma das querelas do palavrório tão bonito quanto ina
cessível, o povo reclama soluções diretas para a crise, an
tes que cheguemos todos à insolvência; ~ontaminados 
pela epidemia de que se auto-inocularam nossas autori
dades. 

Essas autoridades não têm propostas. A Secretaria do 
Planejamento não planeja. As ciuestões, por graves que 
sejam, permanecem em aberto e inacessiveis à partici
pação dos estratos sociais a que estão vinculadas. O Go
verno é não só o dono de todos os poderes, como o ê de 
todas as verdades. Sua teoria tem no dever do povo 
amargar os sofrimentos conseqilentes a síntese perfeita. 
Tal síntese, porém, de há muito ê ·inaceitável. 

Agora, não só o povo está contra a parede. O Governo 
também está. E será dele- Governo- a responsabHi
dade pelas rca.ções naturais da sociedã.àe, se não ceder 
diante da crise a que chegamos, por sua incompetência, 
por sua irresponsabilidade, por sua insensibilidade. 

Lembro um velho ditado, para destacar bem a respon
sabilidade governamental, neste passo grave da adminis
tração pública: "A fome. é má conselheira!". 

Mesmo o superpoder do planejamento que não plane
ja deve se deter diante dessa verdade simples mas absolu~ 
ta, e esquecendo seus compromissos alienígenas, pensar 
em soluções internas para a Crise. ~ 

O Brasil quer voltar a ser brasi,leíro. (Muito bem! Pal
mas.) 

O Sr. Lomamo Júnior- Sr. Presidente, peço a pala
vra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, que falará 
pela LideranÇa. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (Como Líder, pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Propositadamente, não quis interromper a seqaência 
do discurso do eminente Senador Pedro Simon. Era meu 
propósito aparteá-lo, não só para promover, naquilo c[ue 
a minha consciência exige, o reparo de vários pontos do 
seu longo discurso, fazendo - repito - esses reparos, 
porque, efetivamente, se nós o analisarmos no seu todo, 
verificaremos que o Senador Pedro ·simon cometeu gran
des injustiças e deu, assim, um colorido negro, do mais 
absoluto pessimismo, no julgamento dessas duas déca~ 
das em que o País Viveu momentos de democracia, mo~ 
nlentos de retorno à democraci2, momentos de exceção, 
que todos nós reconhecemos e lamentamos. 

Quis ãparteá-lo, também, pela adiniração que lhe te· 
nho. Posso dizer, com um certo orgulho, de que sou seu 
admirador e que hoje o tenho na relação dos meus ami~ 
gos, e S. Ex' sabe muito bem disso, e já procurei dar~ lhe, 
em todas oportunidades, o testemunho dessa minha ad
miração a S. Ex• 
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Mas, eu não me setiria bem, nobre Senador Pedro Si
mon, se saísse d-este Plen~rio sem responder ao discurso 
de V. Ex• :Não querendo perturbá-lo, não querendo in
terromper a seqüência das suas acusações e da sua análi
se, reservei-me para também, neste exiguo tempo - os 
20 minutos permitidos pelo Regimento à Liderança -
tecer algumas considerações.a respeito dessas duas déca-
das que vivemos. _ 

Eu e V. Ex• somos participes dela. É verdade que em 
.campos opostos: V. Ext seguiu a sua estrada, com aqueht 
coerência -e brilho que todos rtós proclamamos, e eu jul
guei conveniente ajudar o meu País; fui enco_qtrado no 
Governo da Bahia, eleito pelo povo e, naturalmente, 
subffietido a toda espécie de radiografias que o homem 
público pode sofrer, prossegui no Governo depois do 

--=~Movimento de 1964. 
_ Convivi nos seus primeiros dias, nos dias tumultuosos, 
--com uma das figuras que mais provocaram-me admi-

ração -na minh3 vida pública: o Presidente Humberto de 
Alencar Castello Branco. A Revolução de 1964 poderia 
ter colocado, se quesesse- porque revolução gera direi
to,- à frente do Governo, um ditador. Mas tinha como 
objetivo fundamental a consolidação, o aperfeiÇoamento 
do re_gime democrático. 

Vivemos ~ todos nós sabemos - momentos defíceis 
antes da Revolução. O Presidente Castello Branco não 
quis ser um ditador, não aceitou assumir o Governo, se
não com a aprovação da representação popular. E quem 
·erã·ã represenTação popular? O Congresso Nacional. 

.E:-u- aconlPanhCi, Sr. Senador Pedro Simon, eu presen
ciei, sou testemunha, e um dia haverei de fazer- no dia 
em que Deus permitir que_ eu, rec_olhido à vida privada, 

=possa escrever as nlinhas memórias que sérão modestas 
-, algumas revelações que são ainda inéditas neste País. 
Acompanhei aqueles passos. aqueles primeiros passos do 
Presidente Castello Branco. Esperei-<1, por exemplo, em 
sua casa, quando S. Ex• procurava o Presidente Jusceli
no Kubitschek, para pedir-lhe o seu apoio, a fim de que 
sua eleição se processasse dentro do regime democrático, 
se processasse pelo Congresso e fosse legitimada pelos 
representantes do povo. Assisti a coligação que foi feita 

-naquela época, quando se foi buscar um representante 
do PSD, para ser o companheiro de chapa do Presidente 
Ca.Stello Branco, que foi o Deputado José Maria Alk
min. 

Eu via relutância do Presidente Castello Branco na 
prorrogação do seu mandato. Governador da Bahia, 

- convidado por Sua Exelência, num frUgal almoço- eu e 
ele - mostrei-lhe a necessidade da prorrogação. Dizia 
mesmO que a Revolução deveria ter instituído, não a 
complementação de um mandato, mas já que ela gerava 
direito, ela~,. a Revolução, deveria ter feito uin mandato 
inteiro, para que assim melhor pudesse exercer a sua mis
são, pudesse realizar os seus ideais. O Presidente reluta
va, mas, de certa maneira, tocou-me profundamente 
quando disse: .. Não prossiga, para que nós possamos ter 
uma boa digestã-o". 

Vi o seu fascínio pela democracia, via sua decisão de 
manter as instituições, de cumprir o mandato para o 
qual havia sido eleito pelo Congresso Nacional. Elenão 
queria que por mais um dia sequer se ampliasse_~ Poste
rior!iienfe, o Congresso resolveu, mesmo à sua revçlia, 
ampliar, aprovã.r a prorrogação do seu mandato. 

Então, a Revolução foi feita com o objetivo de conso
lidar o regime democrático neste País, e deu provas dis
so. A Constituição mais- democrática que este País tem, 
direi m-esmo que a maior, mais democrática do que a de 
1891, do que a de 46, a Constituição -mais perfeita que 
este País elaborou, foi a Constituição de 1967_. E nós te
mos vontade que ela· retorne, e nós desejamos que se 

_faça, através do Congresso, a reforma da atual Consti
tuição, e que ela se baseie sobretudo na Carta de 1967. 

Quem se esquece do esforço do Presidente Costa e Sil
va para restabelecer os primados da democracia neste 
Pais? Dizem até que o agravamento de sua doença, que 
.t;inalmente o levou _a morte, foi exatamente a sua resis
tência, o seu desejo de prosseguir naqueles mesmos pro-
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p6Sítos que o seu antecessor havia traçado, que não eram 
outros senão, os ideais da Revolução de Março de 1964. 

Sei que o tempo ê curto, nobre Senador Pedro Simon. 
Deus não me _cumulou com o poder da síntese. Dele rece
bi um volume muito grande de benesses .. Deus me cumu
lou até de privílégios:- sou um homem que não aninha em 
seu _coração o sentimento do ódio, sou um homem que a 
cada dia procura espargir a semente da amizade. Deus 
me cumulou de muitas coisas, mas não me deu aquela 
que eu gostaria de possuir, que é o poder da síntese. Vou 
fazer tudo" para, nesses vinte minutos, dizer a V. Ex• que 
essas duas décadas não devem ser tão malsinadas como 
V. Ex• acabou de dizer. 

Se nôs olharmos e tivermos uma visão panorâmica 
sobre este Pais imenso e verificarmos o progresso que se 
verificou nesses vinte a;nos da Revolução, nem um cego 
pode negar; um surdo, também, se não ouviu, pela mími
ca, pelos olhos que enxergam, percebeu que este País 
mudou. E mudou para melhor: transformamo-nos numa 
das mais pujantes potências económicas do mundo, esta
mo? entre as dez economias mais desenvolvidas do mun
do. CQmo era diffcil falar para o Rio Grande do Sul, 
como era difícil falar Para a Bahia. A não ser o circuito 
do Centro-Sul, Rio de Janeiro/São Paulo, o resto do 
País vivia sem comunicação, completamente isolado. 

Há poucos dias, ouvi, num depoimento dos mais bri
lhantes que tenho ouvido nesses últimos tempos, um de
poimento sincero; justo, do eminente colega Hélio Guei
ros, q-uan-do declarou que, se outras virtudes ou se outraS 
condenações tivesse a fazer a esse período de 20 anos, 
uma ele teria que proclamar: este País cresceu muito no 
setor das comunicações. 

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JúNIOR- Pediria a V. Ex~ que 
não me aparteasse embora eu goste do debate. Mas vou 
dar o mesmo tratamento, sobretudo pela exigilidade de 
tempo. Não tendo o poder da síntese, vou naturalmente 
me perder no debate com V. Ex~. homem de temperaM 
menta, não digÓ explosivõ, mas que tem a emoção à flor 
da pele. E sabendo V. Ex• um homem inteligente ... 

O Sr. Fábio Lucena- Talvez, talvez seja uma impres
são de V. Ex' 

O SR. LOMANTO JÚNIOR- ... eu teria queres
ponder à altura, ou pelo menos procurar responder à al
tura ao seu aparte. 

O Sr. Fábio_Lucena - V. Ex• é um democrata. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Deixe-me falar, por
que o Senador Pedro Simon tambêm não me permitiu. ~ 
eU· tenho 20 .minutos apenas, nem mais 20 minutos. 

O Sr. Fáblo Lucena - Mas o Expediente pode ser 
prorrogado. 

O SR. LO MANtO JÚNIOR """"" Poucos minutos eu 
tenho para respondei ao discurso opulento, ao cheio dis
CUrso, ao longo discurso, ao vibrante discurso elo Sena
dor Pedro Simon. · 

Mas, continuando, só no setor de comunicações, este 
País cresceu nesses 20 anos, incomparavelmente. Aden
tramos o interic:;T,"Srandes estradas foram rasgadas, o 
Brasil se integrou, todas as suas regiões ficaram interliga
das. Não só através do serviço de comunicações, mas 
através das grandes estradas que foram e que são a via 
do desenvolvimento de nossa terra. 

O Senador José Uns se comprometeu aqui a respon
der e S. Ex~. como especialista, o expert da área econóM 
tnica, por certo ... 

O Sr. Pedro Simon - -Expert em todos os assuntos. 

-O SR. LO MANTO JÚNIOR - ... estará muito mais 
qualificado do que eu, e munido de informações neces
sárias, pbrque S. Ex• se dedica a esse setor, responderá 
sobre o setor económico, analisará o discurso do Sena
dor Pedro Simon e dirá o que se tem a fazer para ameni
zar ou dar novo sentido ao modelo e'conômico btasileiro. 
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Eu queria-apenãS dízer; Sr. Presici.f:llte, que o Pafs cres
ceu muito, melhoraram as condições de Vida do povo 
brasileiro. Em 1971 nós dizíamos orgulhosos, iâ fora, e 
ouvíamos de todos, não ;era tão somente do homen que 
aqui vivia, mas quando pe"rcOrríamos as terras alêm
fronteira, cansamos de ouvir que dois milagres se fize
ram nesta Década de 70i o de 64 a 73: o do Japão e o do 
Brasil. E efetivamente desfrutamos um período. Foi 
pena que a abertura não fosse feita naquela época. 

É evidente que também surgiram problemas, acidentes 
na própria vida democrática brasileira. Não conhecía
mos o terrorismo, não conhecíamos as guerrilhas, não 
conhecíamos as guerrilhas urbanas, os a tos de seqUestro. 

Tudo isso ocorreu exatamente naquele périodo, quan
do deveria ser o período da abertura democrática. Pois 
bem, a partir daí emergiu o mundo na mais dramâticã de 
todas as crises e nós, com a nossa economia renovada, 
ainda suportamos os primórdios da grande crise. Mas 
ela foi se alastrando e os países considerados de econo
mia sólida, como a França, a Inglaterra, e a própriã 
Itália, para não falar nos países americalios, todos eles 
sofreram amargamente, tive!am o seu desenvolvimento 
sustado, exigiu-se de seus povos sacrificios e ainda conti
nuam essas economias a padecer dos pesares da econo
mia mundial. 

Os países desenvolvidos, os chamados ricos, os mai~ 
ricos do que esses que citei, esses tinham uma vá1vulã. de 
escape, tinham um derivativo, era transferir a sua crisé, a 
sua inflação interna para os pafses imPortadores, isto é, 
para os mais pobres. Eles produziam tudo e nos vendiam 
e vendiam aos dem.il.is países de economia idêntica ã nos~ 
sa, transferindo grande parte ou quase a totalidade das 
dificuldades que atravessavam internamente. O quê 
podíamos fazer? Produzimos muito. A agricultura 
desenvolveu-se como nunca, a nossa exportação aumen
tou consideravelmente, o Brasil passou a ser um dos 
grandes exportadores do mundo, mas exportávamos 
produtos primários, exportamos produtos agrícolas, o 
nosso produto industrial, que cresceu consideravelmente 
no País inteiro, do Sul ao Norte, todas as regiões do País 
experimentaram um surto de progresso no setor indus
trial. 

Surgiram centros, na Bahia, por exemplo, que era um 
Estado eminentemente agrícola, tive a honra, sr. Presi
dente, Srs. Senadores, de projetar o Centro Industrial de 
Aratu e transformá-lo numa forja de progresso, num ca
dinho miraculoso, onde se fervia o sangue rubro dos 
operários baianos e nordestinos que procuravam o Cen
tro Industrial de Ara tu para desenvolverem suas ativiâa
des. Surgiu o pólo petroquímica da Bahia, Pernambuco, 
enfim, todo o Brasil se desenvolveu no setor industrial, 
mas dos produtos que fabricamos temos que nos subme
ter à concorrência no mercado internacional. Os produ
tos primários, os preços são fixados pelos compradores 
porque há concorrentes em toda parte. Nós não pode
mos ditar o preço do -cacau, nós não pOdemos ditar o 
preço do café, da soja, de todos os produtos que exporta
mos, porque temos concorrentes em toda a parte, em 
todo o universo. Então, tem razão o Senador Pedro Si
mon, diminuímos muito se exportamos muito mais; o 
que conseguimos de retribuição a esse esforço foi muito 
menos dentro da crise, porque os países importadores, 
para se protegerem, baixaram, aviltaram demasiadamen
te os preços das nossas mercadorias. Fabricamos, hoje, 
aviões, que são apmvados nos grandes centros do mun
do, mas temos grandes concorrentes que têm também, 
mercadorias iguais oU muitO --superior ·à noss-a;- fabrica
mos automóveis, fabricamos eletrodomésticos, temos 
uma indústria petroquímiéa que se rivaliza com as maiS 
adiantadas do mundo, mas temos, também, concorren
tes. E as Nações, as mais ricas, protegem as suas parcei
ras, as mais ricas fazem a negociaçilo bilateral e se defen
dem, transferindo, exatamente, para quem não suporta o 
ânus desta transferência às nações menos desenvOlvidas, 
às nações de poder aquisitivo mais baixos, àS n"a.çôCs 
mais pobres_. Veio esta crise que estamos inseridos no seu 
contexto, todos nós sabemos, e não quero aqui repetir, o 
qUe foi o trauma do aumento do preço do petróleo; a 
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nosSa economia foi atingida tão violentamente que até 
hoje, apesar das alternativas cncrgêticas, apesar das pro
vidências que tomamos, ajnda nos ressentimos tremen
damente, porque continuamos a pagar um preço muito 
alto pela importação do petróleo, que ainda ê o com
bustívef fiais usado para a energia b{i:tsileira. 

-Sr. Presidente, não fora isso, não fora esta crise que 
atingiu o !UUndo inteiro, que atingiu o México-::...... que es
tá empobrecido --que atingiu a Argentina, um dos paí
ses mais ricos do nosso Continente, que atingiu a Vene
zuela, grande exportadora de petróle'o e país com uma 
economia consolidada, que atingiu os países socialistas; 
ê a Polónia empobrecida, nos devendo quase dois bi
lhões de dólares e não pode pagar porque dá preferência, 
exatamente, áqueles parceiros que têm mais dinheiro e 
que têr:h mais mercadorias para que eles possam coiri
prar; todos os pafses foram atingidos. Todos! Sejam da 
área socialista, sejam do mundo oriental mas, sobi-etudo, 
os países que pertencem ao mundo ocidental. Não po
deríamos, em hipótese alguma, nos constituir numa ex
ceção neste contexto da maior crise que a Humanidade 
já experimentou. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não maldigo o pas
sado, eu não maldigo o presente, porque a Nação e o 
povo que esquecem a sua História terão de reescrevê-la. 
Terão que reescrevê-la, Sr. Presid_ente e Srs. Senadores, e 
nós temos que fazer justiça a essa História Contt;!mporâ
nea em Qu-e nós somos personagens e partícipes, em que 
nós vivemos o dia-a~dia. Será que foi tudo azul? Será que 
foram flores? Eu digo que não! Injustiças foram perpe
tradas. Qual a revolução - repito aquela frase que pro
nunciei há alguns dias no mundo, e olhemos para o pas
sado, contemplemos o pretérito da história revolucio
nária do mundo, que não cometeu injustiças, que não 
teve altos e baixos, que não teve momentos de sucessos e 
momentos de adversidade e _de vicissitUdes? 

Mas a Revolução vai concluir- no meu entender- o 
ciclo das suas idéias, concretizando, como se vem con
cretizando, o ideal maior que ê exatamente. a consoli
dação do regime democrático brasileiro. 

Em plena crise, em plena dificuldade, consegue-se a 
anistia que muita gente diz;,_ .. Ah! Mas não foi um pre
sente do Príncipe!" E não foi! A anistia, eu reconheço e 
proclamo, que foi uma reivindicação da própria socieda
de brasileira. Mas, foi a revolução que sensível, através 
do Presidente João Figueiredo, decretou a mais ampla 
anistia que nós assistimos. Não ficou nirlguém além
fronteira, sãíram todos das grades e, hoje, váriOs deles 
estão comandando setores dos mais importantes da vida 
politico-administrativa do País. 

A liberdade de Imprensa, o restabelecimento da 
eleição direta. Que praza aos cêus, e eu me incluo entre 
aqueles que lutam, que desejam que, ao término d~ ciclo 
revolucionário, nós possamos ver restabelecidas as 

•eleições diretas em todos os níveis, só falta, piãtiCamen
\te, o restabelecimento da eleição direta para o Chefe da 
Nação, para o Presidente da República, que - Deus 
louvado- âinda haveremos de assistir, dentro em breve, 
e para cuja tarefa não faltarâ o meu apoio, o meu entu
·siasmo e a minha solidariedade. 

Sei, Sr. Presidente, que meu tempo se esgotou. Agra
deço a V, Ex'"; como disse, não tenho o podÚ da síntese 
e ainda agora invoquei até o Espírito Santo para que, 
neste momento, ele pudesse transmitir em mim, 
iluminar-me, para que neste Pouco tempo eu pudesse 
responder ao discurso do Senador Pedro Simon. 

Não maldigo esses 20 anos. Ao contrário, são 20 anos 
marcantes na vida brasileira, de desenvolvimento, de 
progresso, momentos de aflição e momentos de paz, con
seguimos chegar a bom termo. Vamos sair desta crise, 
vamos lutar para que possamos superar esta crise que 
não é somente nossa, mas que nos aflige. • 

Não venho aqui afirmar que o povo está sorrindo, 
quando sei que há lágrimãs nos olhos do povo; não ve
nho aqui afirmar que todos estão alimentados, porque 
sei que hâ fome ainda nos lares brasileiros; não venho 
aqui .aftrmar, Sr. Presidente, que o emprego está real-
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mente atendendo a toda pop~J~Çã-o-brasil~ira: sei, Sr. 
Presidente, que há desemprego. 

Mas, ao lado dessas dificuldades, ao lado desses per
calços, ao lado desses insucessos, há um acervo enorme 
de realizações a creditar à Revolução Brasileira, à Revo
lução de 1964 que, se males e erros cometeu, também e 
muito mais acertos deixou para este País. 

" CoD.ciUo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizendo que 
eu não sou um ufanista, mas também não sou um pessi
mista. Não vejo nuvens negras para o futuro do meu 
País. Acredito piamente, sinceramente, de que nós va
mos legar aos nossos filhos, aos nossos descendentes, um 
País muito maior, muito mais desenvolvido, muito mais 
feliz na concepção moderna de felicidade, do que aquele 
País que recebemos dos _nossos avós, dos nossos antepaS
sados. 

Creio, Sr. Presidente, creio, Srs. Senadores, queres
pondi, ao menos, dizendo ao Senador Pedro Simon que 
não aceito as injustiças que fez, aceito, inclusive, aqueles 
reparos, alguma coiSa que não podemos negar, nem eu 
negaria, jamais, mas se analisarmos de um lado os acer
tos e, de outro, os erros, a Revolução de 1964 teve muito 
mais, extremamente mais, acertos neste Pafs, 
transformando-o numa potência que ê hoje admirada, 
que é hoje" contemplada por todo o mundo, e é motivo de 
orgulho para os que nela nasceram. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~ (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a 
palavra ao n'obre Senador Lourival Baptista. 

O SR._LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sergipe perdeu, com o falecimento do professor Gildá
sio Amado, ocorrido segunda-feira passada (2/5/83), no 
Rio de Janeiro, UJ.Il dos seus mais renomados filhos, ir
mão dos insignes sergipanos Gilberto Amado, Genolino 
e Gilson Amado, que, também, se projetaram 
como escritores, na literatura, na política e na adminis
tração. Primo do romancista internacionalmente consa
grado,_ Jorge Amado, o professor Gildásio Amado foi 
um dos pioneiros dos ginásios orientados para o traba
lho e desapareceu, aos 76 anos de idade. 

Pode-se afirmar que Gildásio Amado dedicou toda a 
sua existência às atividadi::s educativas e culturais. 

Foi catedrático de Química e Diretor do Colégio Pe~ 
dro II; presidiu a Comissão Nacional do Livro Didático; 
dirigiu, durante- dez anos, a DiviSão do Ensino Secun
dário do MEC; foi Membro do Conselho Federal de 
Educação, e publícou diversos trabalhos sobre assuntos 
didáticos e educativos. 

Sergipe se orgulha, com jUstificados moiívos, da resso
nância nacional dos irmãos Amado. 
P~eceu-me indispensável e oportuno esta sucinta co~ 

municação, para registrar o falecimento do ilustre pro
fessor Gildásio Amado. 

Não me esqueço de que, quando Deputado Federal, 
diversas vezes o procurei no Ministério da Educação; 
com a finalidade de encaminhar, reivindicações de Sergi
pe, tendo sido invariavelmente bem atendido por esse va-
loroso éonterrâneo. · 

Em diversaS oCasiões ocupei a tribuna da Câmara dos 
Deputados, para enaltecer a sua atuação como educador 
bem como o seu interesse pelo nosso Estado. 

Associo-me, em meu nome pessOal e do povo sergipa
no, às manifestações de profundo pesar que lhe estão 
sendo tributadas, e transmito as minhas sentidas condo
lências à excelentíssima Senhora Dona Marília do -Paç-o
Mattoso Maia, e aos seus três ilustres filhos Luiz e Andr! 
que, no ltamaraty, exercem, as funções de Ministro e 
Conselheiro, e, Gildâsio, que desempenha o cargo de es
tatístico da Nuclebrâs. 

Era esta a breve comunicação que desejava fazer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Álvaro Dias. 
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O SR. ÃLVARO DIAS (Pronuncià o seguinte discur~ 
so,) -Sr. Presidente, Srs. SenB.dores: 

Conquanto reconheçamos a gravidade dos nossÕs 
problemas externos 'i;fe curto prazo, creio que deveinos 
chamar a atenção para utn ser~súiio, Senão intencional, 
erro de óticà, na exclusiv:i preocUpação de nossas autori-
dades econômicas com este Jad'o de nossa crise. 

Não poucas v e~,' Personalidades ilustres do meio em~ 
presaria!, da comunidade acadêmica e das represen~ 
tações parlamentares tanto da Oposição como do pró
prio partido do Governo, têm irísi:~!!do sobre o perigo da 
falta de opções, de definição de priorid<ides e de ã.lterna..:
tivas de políticas parã recuperação da capacidade produ
tiva e do nível de emprego no médio e longo prazo. 

Obstinados, porém, os Inentores da poHtica económi
ca alegam, repetidamente, que antes é precisQ. "apagar os 
incêndios" das contas externas e tentar esta ou aquela 
mudança na política monetária ou financeira, para segu
rar as taxas de inflação. Enfim, teimam em controlar o 
curto prazo, para só depois cuidar das questões ditas do 
••amanhã". 

Todos sabemos, no entanto, que o médio e o longo 
prazo já começaram ontem e que nossas providências de _ 
hoje é que determinam o -cUrso futuro dos acontecimen
tos. Enquanto isso, estamos perdendo oportunidade vi
tais e um tempo precioso, nessa busc~ de falsas saídas, 
nessas quimeras fantasiosas de qúe as soluções se encon
tram todas lá fora. 

~ esse;Ílciili, portanto, Unir as forÇas pÓ lítica,~ '"periféri
cas", das regiões de elevado e irrealizado potencial eco
mômico, no interior do País, que em coinum, pugnam 
por reduzir as disparidades geográficas do desenvolvi
mento, por superar a sua crônica subparticipação nos 
frutos do progresso nacional, por elevar os padrões de 
vida de seus lavradores, operários e empregados, que 
tudo produzem e nada auferem. 

Nelas se incluem não apenas o Nordeste, sofrido e de
pauperado pelo esdrúxulo conluio do latifúndio com os 
interesses da tecnocracia e das multinacionais, e o Norte, 
que vai se.ndo predatóriamente ocupado. Contém-se ;;, 
igualmente, o Extremo-Sul - largamente espoliado em 
seus relativos êxitos de modernização agrícola e ·de inci
pieilte industrialização, para financiar boa parte do auge 
do modelo concentrador. E, até mesmo, consideráveis 
faixas do hlnterland paulista e mato-grossense, ·a que se 
dedicaram esforços marginais de desconcentração do 

__ congestionado espaço metropolitano de São PaUlo. 

f: crucial um esforço comum de suas representações 
políticas para indentificar onde esta força unitária pode

- rá ser aplicada, no sentido de mover os fatores estratégi
cos necessários para despertar seus potenciais aí conti
dos, submetidos e inertes. Em particular, para encontrar 
fontes de fmanciamento para ·seus programas de dinami
zação e de integração da agropecuâria,-da agroin-dú"Stria, 
da manufatura de âmbito regional. Para abrir espaços 
!!:a~ p_C?~íticas de crédito, de comercialização de seus pro-

Sem dúvida, há uma profunda interdependência entre 
as economias partfcipes do chamado nlundo ocidental; 
muitas relações podem ser frutíferamente incrementadas 
com os países do Leste Europeu, com a China ou em 
qualquer quadrante. Não obstante, qualquer esforço 
nesse·sentido sei-â frustrante- õii'iD.SlifiCiente~ sem um bem 
fundado ·rastro de mercado interno~ Só hã -uiij, "mO-delo 
japonês", capaz de dinamizar-se atravês predominante
mente do mercado exterior: o do próprio Jap_ão. E ainda 
assim o consumo interno da sua própria produção é fan-

--- dutos, de exportação e de fomento industrial, ora volta
das para setores privilegiados. 

tástico. --
Por esta e por outras razões est~ setores têm insistido . 

também em outras constatação irretorquível; qualquer 
alternativa séria de desenvol~.imento, de recupe~ação do 
dinamismo e estabilidade da economÚt nacional, de re
dução dos desequilíbrios setoriais e -re&ionais, terá que 
levar em conta o aumento das dimensões e a recuperação 
da dinâmica do mercado interno. Não há mágica estatís
tica ou astuta teoria que nos prove que um pafs possa 
progredir sem isso, voltando-se apenas para fora de sua 
fronteiras. 

Ao mesmo tempo, porêm, uma nova estratégia de de
senvolvfmento, enfatitando o papel dos mercados inter
nos, implica necessârillmente em descentralização do po
der decisório; em ctíaçãO ou _ativaçãO de novos. pólos de 
dinamismo económico, que Dão tragam aumento da de
pendência externa, distribuam melhor a riqueza entre re
giões, setores e grupos sociais e, também ampliem os ex
cedentes exportáveis -confidOs iuiPoiencial de suas áreas 
periféricas: 

~óbvio, no entanto, que a adoação de tais alternativas 
encontram obstáculos consideiáveis no ainda dominante 
poder da tecnocracia, encastelada no comando das prin
cipaiS agênciaS de decisão econômica e~ notadamente, 
das empresas estatais. Lamentavelmente, seus interesses 
específicos, partiCularistas, -íi:DbricWn-se com os de algu
mas multinacionais, dos conglomerados financeiros e de 
certas empresas privadas; dos mesmos setores que se b,e
neficiam d3 COncentração ünanceira, dos desequilíbrios 
setoriais e da farândula inflacionária, gerada exatamente 
no núcleo mais dinâmico do chamado. "modelo econó
mico" que ora esgota seu ciclo de_ vigência. 

Por iSso é fundamental, hoje, lUtar política e economi
camente para recuperar as fontes originJliS do desenvol
vimento nacional que foram cegamente submetidas a 
esse hegemónico núcleo do modelo. Para resgatar o di
namismo das economias regionais, superandO a submis
são dos interesses das áreas relegadas à condição d~ "pe
riferia" aos de um centro internacionalmente depedente.. 

Um~ exemplo concreto, Srs. Senadores, pode _ser ên
conirado na fronteira sudoeste do País, numa área nota
velmente ampla, que se irradia a partir do· mega-projeto 
de Itaipu, atingindo boa porção dos estados de ~ta 
Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

-Aí se encontram recursos agrícolas e pecuários consi
derávelmente amplos, cujo potencial foj escassamente 

-explorado, Conquanto irisuficientes, suas infra
estruturas de transportes e comunicações poderiam ser 
rápidaffiente expandidas e articuladas para fazer fluir râ
pidamente sua produção para os maiores centros consu
midores e de exportação. Bases adequadas de industriali
zação podem se!" rápjdamente estimulad.as,_tan_to para 

- t:riar n·ovoS empregos urbanos, como para completar os 
cfaros de nossas matrizes industriais. 

Enfim, há quase tudo para a criação de um interessan
te pólo interior de desenvolvimento, menos decisões e re
cursos financeiros para levá-lo adiante. Ou melhçor, clari
vidência e espfrito-patriótico para canalizar tais recursos 
e levar: a C?bo :um programa dessa natureza. 

Porque estes, em breve prazo, estariam se tornando 
disponíveis. Pela Clãusula 111-4 do Tratado de Itaipu, ra

__ tifiçado atravês do Decreto_Legislativo n9 23, de 30 de 
maiq __ de_ 1973, estatuiu-se que, do faturamento de cada 
"Gigawatt•-· gerado pela Central de Itaipu, deverão ser 
pagos, a título d.~ "royalties" pelo uso dos recursos natu
rais da região, 325 dólares a cada país participante. Ou, 

-no míniino~ "IS" milhões de -dólar"es Por aõo. 
OCõrre, porém, que isso tem sido interpretado como 

fundos a serem incorporados as companhia~. "holding" 
-ºe energia elétr~ca de cada país; em nosso caso, como su
postas receitas da Eletrobrãs. Entendimento que contra-

__._ ria os mais rudimentares princípios de Direito, pois o 
que se indeniza. aí, ê o uso de recursos naturais que, por 
definiÇão, pertencem ao domínio nacional, da União, 
portanto1 e não de um de setis apêndices administrativos. 
__ E ii estâ um vício fundamental. Esse entendimento ê 
fruto exatamente da hegemonia tecnocrática sobre as de
cisões do _Estado, e leva a passar por cima dos interesses 
maiores da Nação. 

Por isso, em sentido contrârio, o que deve prevalecer, 
em lugar dos duvidosos programas de gastos dessas em
presas estatais, são as opçÕes de investimento em proje· 
tos social e economicamente mais relevantes. 

Estima-se, conservadoramente, que este§, .. royalties" 
poderão aportar algo em torno de 40 a 60 milhões de 
dólares, a cada ano. Quantia que seguramente, se repro-
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duziria várias vezes, caso fosse aplic"ãda a um Fundo de 
Desenvolvíme:Oto ReB;ional para beneficiar as mesa
regiões atingidas por Itaipu. Atrá.vés de projetos agrope
cuários, in·dustríais e de infra-estruturas, que criariam 
empregos, gerariam novos excedentes exportáveis, au
mentariam a renda regional e, conseqüenteniente, o mer
cado interno, alêm de elevar os padrõeS de vida de apro
ximadamente 5 milhões e quatrocentas mil pessoas, ape
nas em seus efeitos diretos. 

Vejam, Srs. Senadores, que como este, outros exem
plos poderiam ser trazidos pelas representações regionais 
antes mencionadas. 

Em seu bojo~ o que ê mais importante ê a questão de 
priilcípioS; p-OrQue inSistir em projetes mirabolantes, que 
apenas interessam a reduzidos grupos de tecnocratas e 
.beneficiários privados, quando hã programas tão mais 
relevantes e socialmente mais úteis'? Porque não partir 
decisivamente para uma reciclagem da programação dos 
recursos públicos que amplie o mercado interno e pro
mova a descentralização econômica, em vez de continuar 
a ihflar, inócuamente, a dívida interna e externa, por fal
ta de imaginação criativa? Será necessário agravar aii:tâa 
mais as tensões sociaís e políticas para tomar decisões 
que se mostram, desde logo, as mais aconselháveis? 

Era o que Únha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -Não hâ 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

A) Matéria incluída em Ordem do Dia para que o Ple
nário delibere se deve ter prosseguimento. 

(§ J9 do art. 3.68. dp Regime~to Interno.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 35, DE 1979 
(N"' 1.657/75, na Casa de origem) 

Autoriza a Governo_ Federal a instituir a Fundação 
Universidade Federal de Campina Grande e dâ outras 
proVidênCias;- -

Andamento: 11-6-79- Lido em Plenário e despacha# 
do às Comissões de EduCã.ção e Cultura e de Finanças. 

20-8-St - A provado na Comissão de Educação e Cul
tura parecer favorável. 

1"'-10-81 - A.piovado na Comissão de Finanças pare~ 
cer--favorável. 

16-10#81 - Lidos em Plenário os Pareceres n"'s 909-
CEC e 910-CF. ficou aguardando inclusão em Ordem do_ 
Dia. 

B) Matérias em tramitação normal 

Votação, em turno único, do Projet9 de Resolução n"' 
282, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' l.iOO, de 1981 ), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari (MG) a ele
var em CrS 49.780.000,00 (quarenta e nove milhões, sete
centos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECERES. sob n'S 1.501 e 1.502. de 1981. d3$ Co-
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

--de Municípios, favorável. 

3 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
90, de 1982 (apresentado pel~ Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n' 485, de 1982), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a 
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elevar em Cri 3.072.000,00 (três milhões, setenta e do'is 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob nos 486 e 487, de 1982, das Comis
sões:---

- de Constituil:iiO e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

4 

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n9 
117, de 1982 (apresentado_ pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 601, de 1982}, que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Moreno· (PE) a elevar 
em Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, 
cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzei
ros e sessenta e oito centavos) o -montante de su_a díy_ida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sOb n9s 602 e 603, de 1982, das Comis~ 
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car~ 
doso; e 

- de Munlcípios, faVorável. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 506, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan~ 
do, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Inter~ 
no, a convocação do Ministro Chefe do ServiçO Nacio~ 
nai de Informações, General Octávio Aguiar de Medei~ 
ros, para, perante o Plenário do Senado Federal, prestar 
esclarecimentos sobfe as atividades daquele órgão. 

6 

Votação, em turno únicO, do Requerimento n~' 636, de 
1983, de autoria do S~nador Ãlvaro Dias, solicitaridO, 
nos termos do art. 367 do Regimento-Interno, o desar~ 
quivamento do Projeto de Resolução n~' 198, de 1981, que 
autoriza a Prefdtura- Municipal de Resende (RJ), a ele~ 
var em CrS: 142.580.000,00 (cento e quarenta e dõ"is_mi
lhões, quinhentos e oitenta míl cruzeiros) o montante de 
sua díVida consolidada. 

7 

Votação, em turno único-, do Requerimento n~' 641, de 
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Se-nã.do n'i' 316, dti 198 1, de 
sua autoria, que determina a criação de Coordenações de 
Educação Ecológica no ensiilõ de 111 e 29 graus, e dâ ou
tras providências. 

Votação, em turno únicO, do RequerimeritOn"' 642, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitaõâo, nos ter
mos do art. 367 do Regíinento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n"' 209, de 1980, de 
sua autoria, que altera dispósiti~Os do Decreto-lei n~' 
3.689, de 3 de outubro de 1941, e dá' outras provídênciaS. 

Votação, em turno ún~co, do Requerimento n~' 643, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n~' 218, de 1981, de 
sua autoria, que limita a- aplicação da correção mone
tária, e dâ outras providências. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

10 

Discussão, em turno único, do. Projeto de Resolução 
n"' 224, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconoM 
mia como conclusão de seu Parecer n~' 1.282, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Sarito Antônio 
.do Monte (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,o_p (seSsenúl 
e nove- milhões, Seiscentos e setenta e três niil .e oitocen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob nos 1.283 e 1.284, de 1981, das Co-
missões: 

-de Çq_ns.lituição ~JustiÇa, pela constituciOnalidade e 
juridicídade; e 

- de Municípios, favorável. 

11 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n'i' 226, de_ 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n"' 1.288, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz 
(MG) a_elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, se

_tecentos- e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante 
de _sua ~ívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.289 e 1.290, de 1981, das Co
missões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicídade; e 
- de Municíp'ios, favoráVel. 

12 

Discussão, etn turno único, do Projeto de Resoiuç-ão 
n"' 227, de 1981 (apresentado pela ComiSsâo de Econo
miã como conclusão -de seu Parecer n 11 1.29.1, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés (MG) a 
elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, 
cento e setenta e cltico mil e trezentos cruzeirOs) o mon
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nQs 1.292 e 1.293, de 1981, das Co_
-missões: 
----=--de Constituição e Justiça. pela constitUcionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-- de Municípios, favoráveL 

13 

Discussão, em turno único, do ProJeto de Resolução 
n~ 277; de -1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~ 1.485, de 1981), 

__ que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Elói Mendes 
(MG) a elevar em Cd-75.611.250,00 (setenta e cinco mi
lhões, seisc~ntos e onz~ mil e duzentos e _cinqUenta cru
zeiros) o montante _de.sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.486 e 1.487, de 1981, das Co, 
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
j.uridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

- de Munidpios, favorável. 

14 

Discussão, em turno único, -do Projeto de Resolução 
n"' 278, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como condusão de seu Parecer n~' 1.488, de 1981 ), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó (MG) a 
elevar em Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzen
tos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.489 e 1.490, de 1981, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constituCiOnalidade e 
juridicidade; e 

·- de Municípios, favorável. 
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15 

Discussão, em turno-único, do Projeto de ResolUção 
n9 281, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo~ 
mia como conclusão de seu Parecer n9 1.497 de 1981 ), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa· Maria do 
Salto (MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta mi
lhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n's 1.498 e 1.499, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nY 284, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n"' L506, de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo (MG) a 
elevar em CrS: 292.751.200,00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzentos cru~ 
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.507 e 1.508, de 1981, das Co
missões; 

-de Çonstituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Munidpios, favorável. 

17 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n~ 285, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~' 1.509 de 1981), 
que autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevade 
(MG) a elevar em CrS: 182.969.500,00 (cento e oitenta e 
dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhen
tos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, ten
do 

PARECERES, sob n9s 1.510 e 1.51 I, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

18 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado nQ 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Bar
boza, que ~ispõe sobre o parcelamento dos prêmiOs 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.126 e 1.127, de 1980, das Co
missões; 

-de Co"nstituição e Justiça, pela constitucíonalidade e 
juridicidade; e 
~ de Economia, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 654, de 

1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a m~têria s_ubmetida a votos). 

19 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Sena
do n9 II de 1980, de autoria do Senador Nelson Carnei
ro, que introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da reclamatória, tendo 

PARECER, sob n~' 1.150, de 1981, da Comissão de 
Redaçào, oferecenP,o a redação do vencido. 

(DepeQ-dendo da votação do requerimento n"' 655, de 
_ 1983, _çle autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 

seja a -matêria subm~tida a votos). 
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O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Estâ encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessao às 18 horas e 30 minutos.) 

DISCURSO PRONUNGlÃDÓ PÜO SR. 
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 9/5(83 
E QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder, para 
uma comunicação.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estava ausente de Br!!sília, quando o Sr. Ministro da 
Justiça disPensOu .da função gratificada de Assessor le
gislativo do Departamento de Assuntos Legislativos, que 
desempenhava há cerca de .s~is anos, Aristóteles Gus
mão, servidor do Ministério da Justiça há 22 anos. 

Até aí, poder-se-ia dizer que se tratava apenas de uma 
simples substltuição de titular e uma função de confiança 
do Sr. Minisfro da Justiça. 

Acontece, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
se tratou de uma medida punitiva, de vez que o referido 
servidor, Aristóteles Gusmão, (oi dispensado, no dia 19 
de abril próximo p"ãssado, fOgo após liderar uma passea
ta de servidores públicos federais, pelo reajuste de 70%, 
em junho, e pela rejeição do Decreto-lei nt> l .984, de 
1982, que reajustou os vencimentos dos servidores públi
cos civis da União e suas autarquias, o que r~presenta, 
sem dúvida, um ato intolerável, de mera perseguição 
política que não se pode, de maneira alguma, coadunar 
com os tempos de abertura política em que estamos vi
vendo. 

Aristóteles Gusmão é ex-Presidente da Associação de 
Servidores do Ministério dã Justíç"i-e ex-Presidente da 
Federação de Servidores Públicos de Brasília. Atualmen
te representa a Federação de Brasí!ia na Confederação 
dos Servidores Públicos do Brasil e da Frente lntersindi
cal do DiStrito Federal, sendo ainda Vice-Presidente da 
Coordenadoria LatinO-Americana dos Servidores Públi
cos - CLASEP, entidade que representa 12 milhões de 
trabalhadores do Estado na América Latina, tendo sido 
eleito por unanimidade nos países componentes desta 
Organização InternacioriaC - -

Sr. Presidente, Srs. Senadores ao trazer ao conheci
mento do Senado, oficialmente, esta fato, lamentável por 
todos os títulos, desejo deixar aqui bem claro o veemente 
e indignado protesto do PMDB no Senado contra essa 
odiosa perseguição política do Sr. Ministro da Justiça, às 
vésperas, da decisão do Congresso Nacional so_bce o 
decreto-lei que reajustou os vencimentos dos servidores 
públicos civis da União e de suas autacquias. 

O Sr. José Lins - Permite V._ Ex~ um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA ~-Coln muiiihonra, 
nobre Senador. 

O Sr. José Lins- Nobre Líder, pelo que eu sei a pes
soa a que V. Ex' se refere ocupava: um cargo de con
fiança do Ministro ... 

O SR. HUMBERTO LU-CENA=- Perfeitarriente. 

O &. José Lins- ... e ê clara e abertamente contra a 
polítiCa do Ministro·. 

O SR. HUMBERTO LÜCENA- Não, não é contra 
a política do Ministro. Ele ê apenas um dos líderes dos 
servidores públicos, federais, foi Presidente da Asso~ 
ciação dos Servidores do Ministério da Ju~tiça e tem, 
portanto, todo o direito de participar de um ato público. 
Se V. Ex~ acha que o fato de ser servidor de confiança do 
Ministro o impediria de participar de uma passeata em 
defesa dos interesses dos integrantes da sua classe ... 

O Sr. José Lins - Eu acho. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... jã se vê que o 
nosso ponto de vista é diam.etralmente oposto. 
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9 Sr. José_ Lins- O que eu acho é que são inconciliá~ 
veis as duas posições, Por um lado, ele tem por dever, 
apoiar a política do seu Ministério, já que exerce um car
go de confiança do Ministro, tendo sido para isso convi
dado; se ele quer defender seus próp,rios pontos de vista, 
contrários à política do MiniStro, deveria exonerar-se. O 
MipístrQ, portanto, adotou o que há de mais comezinho 
em _matéria de ética administrati:va. Simplesmente dis
pensou os serviços de quem já não merecia a sua con
fiança. Aliás, conheço o rapaz, com ele discuti longa
mente o aumento dos servidores públicos. t um rapaz 
ativo. Infelizmente, a duplicidade de rSuas posições, ao 
meu ver, eram inconciliáveís em função da própria natu~ 
reta do cargo que exercia. 

_O SR. HUMBERTO LUCENA- Respeito o ponto 
de. vista de V. Ex~, mas discordo inteiramente de V. E~.'. 
nobrç _Senad_oc. Isso poderia ocorrer se, por acaso, o ser: 
vidor em apreço tivesse se utilizado da influência do car
go que exercia para defender as reinvidicações de sua 
classe. Ele é um cidadão brasileiro como outro qualquer. 
A sua posição de servidor que exerce um cargo de con~ 
fiança no Ministério da JustiÇa não o impede de também 
tomar parte em movimentos de interesse de sua classe. 

Õ Sr. José Lins - V. Ex~. e:ntão admite que ele pode 
-ser um, para o Ministro e outro para a classe? 

-o-SR. HUMBERTO LUCENA- Não. porque ele 
não era servidor da imediata -confiança do Ministro. Ele 
apenas exercia uma fu-nção gratificada no- Õepaitamen
to de Assunto Legislativo, não ~ra lotado no Gabinete 
do MiniJ>tro~_ 

O fato é, nobre Senador, que se: tratou, no caso, de um 
at~ de intolerância do Governo para com um modesto 
servidor público que_exerceu um cargo de altarepresen~ 
tatividade na liderança de sua clase~ 

--- -o-S;.'José Lins- Acho até, nobre Senador, que por 

uma-q~e~Íã~ de co~rência, o pedido de_exoneraçã~ deve
ria ter partido dele, para que ele pv.desse agir livremente. 
~ o que seria normal. -

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• estã sendo 
muito rigoroso com aqueles que trabalham para o Go
verno; V. Ex• está, com suas palavras, queren~o ~ar a 

- eritender que pelo fatO dC a pessoa se~ titular de. um ca~;
. -go- de coiillan"Ça perde ela 'os seus direitos de cidadão 

brasileiro. Neste caso ele não pode participar de qual
quer ati v idade política de natureza classista. Se ele tives
se se filiado a um partido político de oposição, ainda vá, 
porque, aí, haveri~ uma conotação diferente. Mas, de· 
fender os interesses da sua classe, as reiviiidiCiÇões da 
sua classe, ele gue foi sempre líder representativo dos 
funcionários~_inc~usiv_e no_ ~bito -~e seu_Mi~istério, .. 

O Sr. José Lins- É por isto que acho que, para defen
der ~Oro liberdade os seus pontos de vista, ele deveria ter~ 
se exonerado. 

O SR.- HUMBERTO LUCENA- E a prova de que 
V. Ex• não tem razão é que ele, como titular de um cargo 
de confiança, exerceu, há pouco tempo, no âmbito do 
Ministério da Justiça, a Presidência da Associação dos 
Servidores daquele Ministério, e se D.essa condição ... 

-OSr .. José Lins --Veja V. Ex• que_e1e defenda aqui 
-fõra um ponto de vista contrâriQ a,o do Governo: 

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... o Sr. Ministro 
permitíu qUe ele exerCesse esta alta representação classis
ta ... 

O Si-. José Lins- Enquanto se mantivesse dentro dos 
limites-da coerência, 

O SR. HUMBERTO LUCENA -V. Ex• concorda 
então com esse ato de intolerância, de perseguição do Sr. 
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Mini$tro d3. Justiçã? Esse é que ê o ponto. Não adianta a 
discussão porque V. Ex• não me ronvertce. 

Portanto, termino as minhas palavras, deixando paw 
tente, mais uma vez, Õ ilosso protesto contra esse fato, e 
espf:ra[:r.do que a partir ~e_ amanhã à. noite, quando co
meçará a discussão e votação do Decreto-lei n9 1.982, 
que reajustou Os vencimentos dos Servidores Públicos 
Civis da União e de suas autarquias, o Congresso Nacio
nal atenda as reivindicações do funcionalismo público, 
de vez que aquele diploma, como todos sabemos, e já foi 
aqui dito e repetidb várias vezes, não é só injusto, mas 
também flagrantemente inconstitucional. 

Era o que tinha a ~izer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. AL
MIR PINTO NA SESSÃO DE 9-5-83 E QUE. EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMJR PINTO (Pronuncia o seguinte discttr
so.) - Sr. Presidente e Srs. _Senadores: 

Há uma justificada preOcupação, principalmente nos 
setores educacionais, em relação ao ensino humanístico, 
etlglOOarido ·as- redes Oficial e particular, preocupação 
esta que se avOluma di~nti das reprovações em massa 
nos eXames VestibulareS. 

Evide-ntemente, é preocupante o número de inalsuce
didos nos e~~~es seletivOs, que r~ela desidia por _parte 
dO-S -Vesiibuiandos ou o despreparo do corpo- docente, 
que alega, como causa primeira, a má remuneração que 
não lhe_ permite ganha;r o necessário a uma sobrevivência 
modest'a, nada sObrando pai-a comprar livros ·que lhC 
perin.itam ampliar seus conhecimentos para melhor de
sempenho em prove_ito <!_os a_lunos. 
- ora, se a estes lhes falta a base, há de se supor as difi
culdades que'irão enfrentar nas universidades, por sabe
rem pouco das cadeiras do Curso de Humanidade, E o 
pior, o fraco desempe!l_~o por parte dos mestres universi
tários, que alegãm sofrer do mesmo mal que os docentes 
secundaristas - mã re~uneração. 

A -Verdade ê que as coisas não vão bem, no que tange 
ao ensino nas duas áreas, notadamente na universitária, 
onde não se preparam convenientemente os moÇos que 
irão manejar as profisSões IibeTais. E o perigo maior está 
na área de saúde, onde o pcofissional terá diante de- si a 
divina rnissão de aliviar a dor do pobre moribundo. 

Há poucos dias troquei idéias, no Rio de Janeiro, com 
meu conterrâneo médico e hoje chefe do serviço de saúde 
da nossa gloriosa Marinha de Guerra, o V ice-Almirante 
Ernani Aboim. Dotado de uma bela inteligência e de 
uma invejável cultura, professor livre-docente de Cirur
gia Geral da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de janeiro e professor de Técnica Opera
tória e Cirurgia Experimental da Escola de PÔs
Graduação Médica Carlos Chagas, o ilustre médico mili
tar tem sido convidado para proferir conferências em 
várias entidades científicas, destacando-se a que pronun
ciou no 32"' Congresso Brasileiro de Colo-ProctOlogia, 
realizado em Fortaleza , no ano de 1982 pretérito. 

O tema que lhe foi sugerido foi exatamente este, Ensi
no médico no Brasil. Tenho em mãos cópia xerox da iro~ 
portante conferência do professor Aboim, que me foi 
por ele oferecida. S. ExJ inicia o seu trabalho com estas 
palavras: 

.. Falar de ensino médico com uma mensagem 
realmente original, criativa, exeqUível e aceitável 
para uma -maioria, é difícil. Contrariamente fácil é a 
-repetição de princípios jâ definidos, genericamente 
aceitos_ e atê mesmo praticados~ Mais fácil ainda se~ 
ria lev'intar os pontos fundamentais do problema, 
seguramente jã expostos em diversos trabalhos e 
apei)~S referenciar suas bibliografias. Lembrarei to
davia estes pontos, no início desta exposição. ape
nas para cumprir uni pragmatismo didático no qua1 
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-· 
se posicionarão, se seguidamente: conceitos e defini

-::_-cães_ básicãs, cauSas- predispoiielltes e determinantes 
~ que consideramos de importância quanto às falhas 

do ensino médico e finalmente proposições à so
lução do_problema médico, em todo o País." 

--- Como se depreende, o Professor Almirante Aboim se 
-~- - propôs, ao aceitar a importante tarefa, abordar assunto '<..-- tão palpitante como o ensino mêdico no Brasil, aspectos 

a ele inerentes dentro da realidade social, política e eco
nõmica do País. Orieil.tou sua conferência alinhando, 
para uma melhor compreensão, çs seguintes itens: 

"'Conceitos e Definições Básicas 
Ensino Ortodoxo, assim chamado por obedecer 

ao classicismo- das origens do ensino médico ou, 
pelo menos, à manutenção da sistemática da for
mação médica das quatro ou cinco primeiras déca
das do nosso século." 

Desceu, a seguir, à consideração do segundo item, En
sino Integrado, quando afirma que: " ... procUrou-se di
namizar os processos de estímulos à memória, unindo as 
disciplinas básicas às de aplicação cUníCa", achando que 
esse modelo de ensino teve "o seu modismo e sua apli
cação" defendidos ''pelas escolas de bom orçamento''. 
pelo "alto custo de sua prática que exige perfeitã Coorde
nação e participação avultada de profission<iis~_.." 

A seguir, referiu-se a um tópico por demais importan
te, qual seja o relacionado com a departamentalização 
das disciplinas, .. seqüência prática do ensino integrado", 
para logo abordar um capítulo, hoje muito em voga- a 
reforma universitária - que se concretizou, na sua opi
nião, como .. o fim do domínio absoluto do professor ca
tedrático, do maglster dixit, de origem Pitagoríãiia. De 
certa forma, também, térniino da hierarquia na escola 
quando mais não seja aquela tradicionalmente consagra
da". 

Diz o Almirante Aboim, e'm sUa sensata apreciação 
sobre a reforma universitária, que: 

"A queda da espinha dorsal da hierarquia fun
cional da cátedra foi um momento histórico da me
dicina brasileira, cujos efeitos ainda não foram ava
liados de maneira precisa:." 

Um outro aspecto apreciado pelo culto professor é 
aquele subordinado à socialização da medicina; ''<iinda 
que esta denominação tenha maior efeito na pós
graduação", acha o Almirante que, ''indiscutivelmente 
teve e tem grande repercussão no ensino médico". 

Referiu-se ao "custo cada vez maior da assistência mé
dica", da impossibilidade de uma grande parcela da po
pulação do País ser assistida no setor saúde, e, que se fez 
mister a intervenção do Estado nesta intrincada proble
mãtica de forma progressiva, dominando-a de maneira 
quase absoluta. 

Não esqueceu um outro capitulo de notória atualida
de, justamente o Seguro Saúde, face à falência parcial da 
Medicina estatal, ensejando a formação das organi
zações chamadas "Seguro Saúde", inspiradas naquelas 
jâ existentes em outros· países, como nos Estados Uni
dos, por exemplo. Em boa hora referiu-se ainda à Medi
cina de Família ou da Comunidade, ressuscitando o va
lor e a importância daquele tipo de médico que nós, os 
mais vividos na vida, lembrainos com saudades. E o Pro
fessor Aboim traça, desta forma, o perfil do médico da 
família: figura respéitá•iel, honorável, austera, bem vesti
da, digna, capaz, quase milagrosa, o médico que tudo en
tendia, que a tudo tratava e que se aproximava de peus, 
porque a quase todos curava. Quem de nós não te_v_e_ o 
seu mêdico nos albores da vida e dele recebeu a bondade 
de uma prestimosa assistência? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Almirante Aboim, 
fundamentando o seu importante trabalho, no que tem 
obserVado e sentidO como Profes~cir univefsftâ-rio, che-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

gou à Conclusão de que, ao seu Ver, as-falhaS do ensino 
médico, a baixa qualidade de assistência ao enferri10, o 
alto CUStO ~da Medicina no Brasil, tem cauSas-predispo
nentes e determinantes. 

Causas Predisponentes: 
I. Preparo bâsico dos alunos deficientes nas fa

ses de primeiro e segundo graus. 
2. Ausência de um exame vestibular seletivo. 
3. Professores mal selecionados e sobretudo 

mal pagos. 
4. Escolas que não evoluíram no sentido didáti

co e pedagógico paralelamente ao progresso da 
ciêõcia. 

5. eo·ndições bio-sócio-econômicas desfavorá
veís da população, o que produz alunos que só com 
imensa dificuldade acompanham o ensino das diver-
sas disciplinas. · 

Estas são as causas predisponentes. 

Causa~.s Determinantes: 
1. Massificação do Ensino Médico: em 1966 

tínhamos 36 Escolas Médicas em todo o Pais. Havia 
cerca de 20.000 alunos. Hoje, já atingimoS o elevado 
número de 76 Escolas Médicas no País, possuindo 
cerca de 50.000 alunos.'~ necessário que se acentue 
-o desequilíbrio entre o número de alunos e professo
res, com turmas agigantadas em quantidade à custa 
de considerável perda de qualidade no ensino. 

2. -Atividade Formi:!tiva Inadequada: a:eredita o 
emiriente Professor Aboim que, as -nosSas Escolas 
Médicas em sua grande maioria não dispõem de 
hospitais à. altura da importante tarefa docente
assistencial, indispensável para transmitir ao estu
dante os conhecimentos prãticos necessários a bem 
prepará-lo ao exercfcio da profissão médiCa: 

~sta. é uma flag~_ante realidade e bastante negatíva à 
vida profissional do médico. A ffiaioria dos acadêmicos 
termina o curso com uma razoável preparação técnica, 
isto ainda na dependência de um corpo docente capacita~ 
do a fazê-lo. 

As novas escolas médicas se ressentem de um campus 
_ :para uma melhor instrumentalização dos seus alunos. 

r;> aí, o que se vem observançio é que o despreparo de al
guns profissionais que não conseguiram, durante o cur
so, os cõnheclmentos necessârios ao bom desempenho 
da ciência divina. 

Naturalmente._ tal acontece, como bem frisou o Dr .. 
Aboim na sua conferência, graçãs à menor quafificaçãb 
dos docentes que, em conseqüência de um conjunto de 
situações em que se poderíamos destacar os baixos sa
lários, as deficiências qualitativas e quantitativas dos 
cursos de pós-graduação, as dificuldades enormes e 
constantes para a realização de trabalhos e pesquisas 
conduzidos com seriedade, concorreram para um de
sestimulo em relação à atividade docente. 

Ao lado desta menor qualificaçãO dos docentes, não se 
poderia esperar outra coisa senão a desvalorização pro
fissional do médico. Neste tópico, o Almirante Ernani 
Aboim, abordando a deselitização da profissão médica, 
decorrente não só da falta de uma atividaede formativ~ 
adequada, como também do número excessivo de profis
sionais, não correspondente à realidade brasileira. 

Comentou, ainda, o insigne -Professor, a perda da dis
ciplina e hierarquia nas faculdades. Neste particular, 
afirma que a redução da qualidade do ensino associada à 
quebra da relação aluno docente e a vulgarização da pro
fissão médica, foram progressivamente conduzindo as 
escolas médicas a uma perda de valores éticos, que trou
xe como corolário a perda da disciplina, da hierarquia, 
com todo o c:ortejp de malefícios daí originados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a conferência do Vice
Almirante-Médico Ernani Aboim, proferida no 321' Con
gresso Brasileiro de Proctologia: além dos detaques por 
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mim apontados neste modesto prom.inciamento,enVolve 
outros conceitos que passarei a mencionar: 

Sobre a regionalização da medicina, por exemplo, ele 
di~ 

É imperativo- que as disciplinas ensinem o diag
nóstico e o tratamento das enfermidades mais co
muns em cada: região. O médico não se pode disso
dar da sociedade onde existe. Aliás, ·neste particu
lar, temos que reconhecer o trabalho da ABEM. 
Sem dúvida esta Instituição tão bem conduzida por 
Clementina Fraga Filho, ao lado· de numerosas ini
ciativas benéficas ao Ensino Médico tem ·insistido 
na recomendação do ensino das doenças comuns e 
chámado a atenção para o academicismo desneces
sârio e seguramente prejudicial à formação do médi
co; 

Soluções Propostas 
Por frm e por último imagino que a Escola, a 

Universidade e o Estado devem na ãrea médica defi
nir sua política de saúde para os anos próximos e fu~ 
turos. O objetivo educacional em medicina deve ser 
o de preparar médicos para solucionar os nossos 
problemas de saúde. Do que foi dito julgo poder 
sintetizar as seguintes proposições: 

l. Adequar o número de médicos a serem for~ 
mados ·às possibilidades de absorção através de em
pregos municipais, estaduais e federais. 

Conseqüentemente: 
2. -Através de programa nacional, reduzir as 

matrículas nas faculdades. Que esta redução seja de 
10 por cento ao ano até atingirmos o número ideal a 
ser cientificamente estabelecidos pelos Ministérios 
da Saúde e do Trabalho. Paralelamente à redução 
de vagas deverá ocorrer um investimento do Gover
no nas escolas estatais ou particulares, posto que es
tas últimas essencialmente passariam a ter dificulda
des. de sobrevivência. Este investimento seria rigoro
samente fiscalizado e empregado no aprimoramento 
do ensino e da pesquisa. 

3. Adequar os programas das escolas às neces
sidades sociais e da população. 

4. Exigir dos alunos o conhecimento indispen
sável à prâtica médica; para isso utilizando todos os 
recursos pedagógicos. Aferir com rigor o aproveita~ 
.menta reprovando se necessário for. 

5. Prestigiar as escolas escolhidas pelos alunos, 
tornando difíceis ou impOssíveis as transferências, 
principalmente de outros estados, excetuando ape· 
nas oS casos facultados por lei. 

6. Prestigiar o Professor com uma política sala~ 
rial condigna justa, aceitável e auditada. 

7. O vestibular como se faz atualmente é. um 
festival da massificação'do ensiD.o superior, gigante 
imposto à nossa êpoca, monstro que seleciona ricos 
para escolas gratuitas e pobres para faculdades de 
ensino de insustentâvel custo. Problema de díficil 
solução necessita não obstante ser enfrentado e cor
retamente resolvido. A nosso ver o vestibular deve 
ser eletivo para a escola, escolhido pelo candidato 
baseando no seu esforço, nos seus ideais para postu
lar a Instituição de Ensino que, pelas suas qualida
des e exigências, defeitos e tolerâncias mais se ajuste 
ã sua competência e aspirações. 

8. Prestigiar o aluno de medicina fazendo-o 
aperceber-se da grandeza da profissão que escolheu, 
o que só Se consegue no respeito ao mestre, no estu~ 
do e f!O trabalho posto que envolve o que existe de 
mais valioso na terra: o ser.Jmmano. 

Sr. Presidente, na verdade, eu apenas distingui tópícoS 
da Conferência do V ice-Almirante Aboim, Professor Li
vre Docente de Cirurgia Getal, da Faculdade de Medici
na da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Profes
sor de Técnica Operatória de Cirurgia Experimental, da 
Escola de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas. 

Então, Sr. Presidente, eu solicitaria a V. Ex• que fizes-_ 
se anexar a este ~eu despretencioso registro, por inteiro, 
a brilhante Conferência-do Almirante Aboim, sob a epí
grafe "Ensino Mêdico no Brasil". Ainda mais, Sr. Presi~ 
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~nte, eu, ápfovenarla a opOrtunidade para alvitrar- e 
Jâ com S. Ex' conversei- com o meu nobre colega Sena
·dor Mário Maia, Presidente da Comissão de Saúde do 
,Senado a seguinte providência. Cómo nós sabémos, Õ
responsável pela saúde pública brasileira ê o Ministério 
da Saúde, mas também sabemos que a fanúlia militar é 
muito grande em nosso País. Cada arma. a Marinha, o 
Exército e a Aeronáutica, tem os se~s serviços inédicos e 
odontológicos. Eu alvitraria, entã-o, ª s: Ex• O Senador 
Mário Maia convidar-se, wn pol- mês, se fosse o caso, o 
Chefe do Serviço de Saúde, por exemplo, pela ordem de 
antiguidade, da Marinha, Exército e Aerati.âutica~ parã. 
comparecer à nossa Comissão de Sãúde, para confer_ên~ 
cias que, cu acredito, seriaffi de ótlmos resultados para 
todos nós. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 

DOCUMENTO A QUESEREFEREOSR.AL-
MIR PINTO EM SEU DISCURso: . 

Conferência. 

ENSINO M~DICO NO BRASIL* 

Emani Aboim 

Falar de ensino médico com uma mensagem realmente 
original, crí"ativa, exeqllível_C_aceitãvel pai-a uma maio~ 
ria, é difícil. Contrariamente fácil é a repetição de princí~ 
piosjã definidos, genericameOte- aceitos e até mesmo pra~ 
ticados. Mais fácil ainda seria levantar os pontos funda~ 
mentais do problema, seguramentejã expostos em diver~ 
sos trabalhos e apenas referenciar' suas bibliografias. 
Lembrarei todavia estes pontos, no inicio desta expo~ 
sição, apenas para cumprir um pragmatismo didâtico no 
qual se posicionarão, seguidamente: conceitos e defi
nições básicas, causas prcdisponcntes e determinantes 
que consideramos de importância quanto às falhas do 
ensino médico e finalmente ·prOPosições à-solução do 
problema. Nos dois últimos itens, por certo procurare
mos justificar a razão de ser deste trabalho com sug~s
tões a nosso ver exeqUíveis para o aprimoramento do en
sino mêdico dentro da realidade social, política e econô
mica do país. 

Conceitos e Definições Básicas 

Ensino Ortodoxo, assim chamado por obedecer ao 
classicismo das origens do ensino mêdico ou, pelo me· 
nos, à manutenção da sistemática da formação médica 
das quatro ou cinco pdmeiras décadas do nosso século. 
Os alunos percorriam seqiieilcialmente as cadeiras bãsi~ 
cas e posteriormente as cadeiras clínicas. Era o mimetiS· 
mo no ensino, do estudo primeirÓ das causas e depois, ãs 
vezes muito depois, dos efeitos. Era o estudo da anato· 
mia estática com a ulterior aplicação, próxima ou remó-~ 
ta, desses conhecimentos, na T~_iologia, na Clinica ou na 
Cirurgia. 

Ensino Integrado: procurou-se dinamizar o.s processos 
de estimulo à memória, unindo as disciplinas básicas às 
de aplicação clínica, de ordem que, quando o aluno estu
dasse anatonomia, por exemplo, do figado, aprendesse 
também sua semiolo:gia com aspectos·radlólógicos, cinti
lográficos, de ultra-sonografia e bemodinâmica e além 
disso se adentrasse nos aspectos patológiCos, qua.Odó 
mais não seja nas enfermidades m-ais fr.eqqentes. p ensi
no integrado teve o seu modismo, e sua aplicação ainda 
se faz é defendida, especialmente, pelas escolas dotadas 
de bom orçamento, pois um fato neste particular é indis-

~~~proferida no 32• Congresso Brasileiro de Colo-Proctologia 
- Fortale;w., Ccarâ, 198:2. 

••Professor Livre Docente de Cirurgia Geral da FaculdaciC de Medidna 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. ?rofc:.;.~_or de Técnica Opera· 
tória e Cirurgia E~pcrimc,ntal da Escola de Pó:>-G:aduaçllo Médica Carlos 
Cilagas.Dirctor do Hospital Naval Marcilio Días. 
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cutível- alto custo de sua prática que exige uma perfei
ta coo_rdenação e participação avultada de profissionais 
em procedimentos numerosos (estudo de todos os teci~ 
doS,- órSãos e sistemas) pitra que o processo permita o 
nível de resultado desejado. 

Departamentali.zação das Disciplinas: de certa forma ê 
uma s!!qiiência prática do Ensino Integrado. A busca de 

- u~-asimplificação, de uma in~gração e não repetição de 
assuntos comuns em diversas disciplinas. Esta etaPa foi 
revolucionária pois reduziu de forma drástica a hierar~ 
quia_ em_cátedra, _e com ela a fragmentação do poder de 
diSciPlina cflie só poderá ser compensada por uma cõns~ 
ciência do alto nível de responsabilidade de toda equipe 
docente do Departamento. 

Reforma Universitária- fim do dominio absoluto do 
professor catedrático, do "magister dixit" de origem Pi

-tagoriana. De certa forma também, término da hierar
qu-ia na Escola quando mais não seja aquela tradicional~ 
mente consagrada. O professor pode governar, mas o en-

- sino é do grupo e às vezes o prâptio Chefe do Departa
menlo de gestão limitada não é sabidamente o de maior 
cultura ou de maior preparo para o desempenho desta 
função. O principio eleitoral de escolha, às vezes em 
nome de uma Democracia de boas jntenções, pode esti
"mular em alguns um carrancismo lamentável de conse
qüências indesejáveis para o Ellsino. A queda da espinha 
dorsal da hierarquia funcional na cátedra foi um mo
mento histórico da medicina brasileira, cujos efeitos ain~ 
da não foram avaliados de maneira precisa. Sem dúvida, 
esta situação desejãvel, ou indêsejável, de mudança na 
hierarquia _nãO se limitou às atividades Docentes. 
Estendeu-se ao Corpo Discente e até mesmo ao funcio
õãfiOs--das instituições. 

Socialização da Medicina: ainda qUe esta denomi
nação to;!nha maior efeito na pós-graduação, indiscutivel
mente teve e tem grande repercussão no Ensino Médico. 
Ir_refutável a realidade do custo cada vez maior da assis
tência mêdíca, da impossibilidade de uma parte significa
tiva ou da quase totalidade da população não possuir re
cursos para indenizar de forma adequada os serviços mé
dicos que lhe são prestados. O Estado interveio nesta 
problemática de forma progressiva, dominando-a de ma~ 
_oeii:a quase absoluta. Para o bem ou para o mal. Talvez, 
mais para o bem pois analisando como imparcialidade o 
tema, tem-se que reconhecer melhora na assistência mé
dica à população brasileira. Entretanto, a· gigantismo 

-deste programa, por falta de competência gerencial e 
sobretudo do trabalho conjunto docente-assistencial, 
criou um déficit orçamentâiio-com grave repercussão, 
até m~s_rn_o, na estabilidade econômica da nação. 

segurõ Saúde-- a falência parcial da medicina estatal 
-en-s-ejou a fonnação das organizações chamadas "seguro
saúde", Realmente inspiradas em propósitos semelhan
tes aos daqueles existentes nos Estados Unidos (<;Jolden 
Cross, Blue Shie1d, etc) são uma forma de comércio com 
a doença e refletem um desinteresse natural à saúde pos
to que a sobrevivência do sistema e sua ampliação de
pendem da patologia melhor que da higidez. Contudo, 
tem sido a válvula de escape das grandes companhias in
dust_riais do pais que não podem manter seu quadro de 
funcionários atendidos pe{a medicina estatal nos padrões 
que o INA~PS ofeiece, julgados inSuficie:Otes.~. 

Medicina de Família ou da Comunidade: nOs ~Úimos 
anos, trabalhos pioneiros de Ernani Braga, Piquet Car
neiro, Mário Saieg, Carlos Gentile de Melo, Mário Cha~ 

_ ves, ressuscitãram o valor e a importância daquele tiPo 
de médico que os que medeiam a quinta década da vida 
lembram de sua infância. O médico da família, a figura 
respeitável, honorável, austera, bem vestida, digna, ca
paz, quase milagrosa do médico que de tudo entendia, 
que a tudõ tratava e que se aproximava de Deus porque 
a quase todos cura v~. Este t~ma, dir~so-ia, é uma moda 
presente, vivendo ou revivendo sua fase de discussão, de 
recõllhecimento de seu valor. f: o marco da êpoca, na 
evolução que se fez e que se fará na prãtica da medicina. 

Abordei de maneira genérica alguns pontos básicos de 
influência no ensinO mêdico. Iminência sim, pois o estu~ 
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dante de medicina f<i.Z O SeU curSo pens8.ndo na sobrevi
vência futura. e lógico que seu empenho serã participar 
do mercado de trabaJho que a sociedade lhe oferece. Esta 
sociedade muda suas Preferências em função de diversos 
fatores, sociais, econômicoS, políticos, mas é ela que vai 
mostrar seu encontro com os especialistas, generalistas, 
medicina liberal ou socialista, etc~ Na verdade, como elJl 
tudq que tem um custo e um benefício quem manda é a 
lei do mercado. Neste caso o mercado é a própiià.Socie_: 
dade que utílizarã os s~rvicos médico!\.. ·blo;r. 

Seguramente. muitos pontos foram omitidos. Mencio
nei, contudo, aqueles que minha sensibilidade registrou 
de forma mais intensa nestas três últimas décadas, quan
do particípei por experiência, interesse, idealismo, no 
processo da prática médica e da formação de recursos 
humanos nesta área, seja como professor ou condutor de 
homens, como eventualmente me ocorre na direção do 
CentrO Médico Naval do rio de Janeiro, complexo que 
possui um Hospital de 69Q-1eitos, um Instituto de Pesqui
sas Biomêdicas e uma Escola de Saúde, formada e fun~ 
cíonando dentro de um rígido programa docente
assisténciaf: 

Justifico esta palestra, porque não me limitei a ci~arre
ferências bibliográficas ou reConhecer em relaÇão ao 
tema que nada se cria e tudo se copia. Pretiro pensar, 
como Lavoisier, que tudo se transforma. l'!t;<l. 

Aspiro a lhes transmitir alguma mensagem. Não a me~ 
lhor, seria pretensioso. Não evangélica, pois os conceitos 
sucintos, simples, que aqui serão definidos, terão a origi
nalidade, se tanto, de reunir experiências vividas no nos
so país em outras nações do nosso continente ou de ou
tros continentes, de mentalidades políticas semelhante à 
nossa ou até totalmente antagónicas. Por curiosidade e 
mais por oportunidade conheci desde os primórdios da 
minha prática profissional, sistemas de Ensino Médico 
de diversos países além do nosso. Entre estes e da maior 
importância para a nossa correlação, o americano, o in~ 
glés, o russo, o chinês, o alemão, o argentino, o indoné-
sio, etc, num total de 22 países. rses. 

Que penso de útil, de exeqiiíve!, para o aprimoramen
to do nosso ensino médico? Reconheço, "a priori", que 
me faltam maiores qualidades para uma análise do 
problema no alto nível de grandeza que se deseja impor. 
Anima-me porém, trazer-lhes uma experiência bem suce
dida, palpável e efetiva da aplicação do binômio 
docente-assistencial e que hoje é uma realidade no que 
toca à assistência ínédica da familia naval no Brasil. 

A meu ver, as falhas do ensino médico, a baixa quali
dade da assistência ao enfermo, o alto custo da medicina 
no Bra$il têm causas predisponentes e determinantes, 

Causas Predisponentes: 

I. Preparo básico dos alunos deficientes nas fases de 
'primeiro e segundo graus. 

2. Ausência de um exame vestibular seletivo, 
3. Professores mal selecionados e sobretudo mal pa

gos. 
4. Escolas que não evoluíram no sentido didático e 

pedagógico paralefamerite ao progresso da ciência.. 
5. Condições bio-sócio-econômicas desfavoráveis da 

população, o que produz alunos que só com imensa difi
culdade acompanham o ensino das diversas disciplinas. 
O coeficiente intelectual dos alunos, analisando em ter~ 
mos globais, é baixo, em decorrência da hipoproteínemia 
dos pais e deles próprios. Há grande parcela que vive em 
favelas ou locais sem as necessárias condições sanitáriaS 
e higiénicas. 

B forçoso reconhecer o alto índice de infecções, parasi
toses, carências alimentares da nossa população. Isto por 
força repercute na sociedade que produz com seu traba
lho, produto falho e em pequena quantidade, daí resul
tando o baixo PBI (produto bruto interno) da população 
brasileira... Some-se, ainda, a má distribuição da renda, 
pois ê nOtório não termos vencido o ciclo que se nos con~ 
figura, termos cada vez menos rtcos e mais pobres. 
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.Causas Determinantes: 

1. Massificação do Ensino Mêdico: Em 1966 tinha
mos 36 Escolas Médicas em todo o país. Havia cerca de 
20,Q09 alu':lo,s,. Ocorria no país um processo de ~rande 
ctes~D-volvimento económico que veiO a nos sitUãr as 10 
maiores economias do mundo. Houve, então, estiiiiulada 
pelos fatores econômicos uma grande pressão social da 
população sobre o GoverriO- para que houvesse sensível 
aumento no número de vagas oferecidas pelas Escolas 
Superiores do país. Atendendo às pressões sociais, numa 
êpoca em que a nossa economia apresentava invulgar 
índice de crescimento, permitiram as autoridades compe
tentes que houvesse uma escalada não som~nt~ em. re
lação às vagas oferecidas pelas Escolas já existentes 
como também em relação à criação de novas Escolas, o 
que conduziu à abertura de novas Faculdades de Medici
na inteiramente desprepara:das para formação de recur
sos humanos -realmente qualificados para as altas res
ponsabilidades da carreira médica. Chegamos _então na 
época atual ao número de .76 Escolas Médica.s. no_ país, 
possuindo cerca de 50.000 alunos. Acresce que se dese
quilibrou, também, a relação entre o número de alunos _e 
professores, com turmas agigantadas em quantidade à 
custa de considerável perda de qualidade no ensino. 

2. Ativiàade Formativa Inadequada- as nossas Es
colas Médicas em sua grande maioria não dispõem de 
Hospitais à altura da importa~te tarefa docente
assistencial, indispensável para transmitir ao estudante 
os conhecimentos práticos necessários a bem prepará-lo 
ao exercício da profissão médica. ConseqUentemente, o 
curso se torna eminentemente teórico e ao seu término, o 
recém-formado vê-se diante da opção de enfrentar si
tuações reais para as quais ilão foi convenientemente 
preparado ou obriga-se a pós-graduação às lacunas de
correntes de sua formação profissional. 

3. Menor qualificaçãO dos Docentes em conseqüên
cia de um conjunto de situ-ações em que poderíamos des
tacar os baixos ·salários, as deficiências qualitativas e 
quantitativas dos cursos de pós-graduação, as dificulda
des enormes e c_onstantes para a realização de trabalhos 
de pesquisa conduzidos com seriedade, ocorreu um de
sestimulo em relação à ativtdade docente que, ao afastar 
da mesma alguns elementos da maior qualificação, ainda 
deixou lacunas preenchidas por outros, de menores pos
sibilídades de horizontes mais limitados e, em grande 
parte, mais direcionados à _busca de uma atividade que, 
embora pouco rendosa, lhes permitisse a subsistência 
ameaçada pelas dificuldades do mercado de trabalho -
que voltados aos ideais que digriifiCavãm e dignificam o 
honroso magistérío-ffiédico. 

4. Desvalorização Profissional do Médico -
cumpre-nos comentar a deselitização da profissão médi
ca decorrente não só da falta de uma atividade formativa 
adequada como, também, do número excessivo de pro
fissionais, não correspondente à realidade brasileira. 
Esta desproporcionalidade salta aos olhos se ao invés de 
estabelecer relação simplista entre a população de nosso 
pais e o níime-io de médicos existentes, num estudo real
mente sério, considerarmos- o Produto EhU:iO Interno 
aqui gerado e as condições desiguais da distribuição da 
renda. 

Perda da Disciplina e Hierarquia nas Faculdades - a 
redução da qualidade do ensino associada à quebra da 
relação aluno/docente e à vulgarização da profissão mé
dica, foram progressivamente conduzindo as Escolas 
Médicas a_uma perda de ValOres éticos que trouxe Como 
corolário a perda da disciplina, da hierarquia com todo o 
cortejo de maleficios daí originados. Aliás, destaque-se 
que, neste caso, os mecanismos de defesa das Escolas 
Médicas não se mostraram eficientes para combater ou 
neutralizar um comportamento indisciplinado e desres
peitOso que, salvo em alguns meios que melhor soube
ram se proteger, é observado e mesmo tolerado cqmo 
conduta atual dos jovens. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li) 

Comentários Gerais 

Sou favorável ao vestibular seletivo e pago no seu cus
to autêntico pelo candidato. Aliás de antemão afirmo 
que a tudo que é de graça geralmente não se dâ imp_or
tância e até mesmo não presta. Ou presta pouco em re
lação ao que deveria prestar. Assim, o vestibular deve ter 
seu justo custo, pago pelo vestibulando à Escola que se 
acha c_apaz de cursar. 

E o curso médico. Qual o sistema ideal? Integrado, 
clássico? Não sei. Mas sef que, seja qual for a forma, ele 
será eficiente se os professores forem -bem remunerados, 
prontamente pagos, e justamente exigidos a cumprirem 
suas obrigações didáticas e pedagógicas. Que os_ alunos 
sejam respeitados em suas aspiraçõ_es de aprender, exigi
dos na obrigação de não passarem pelas disciplinas sem 
o conhecimento essencial ao futuro manuseio do ser hu
mano. Elementar o que digo, simples como o ovo de Co
lombo. Contudo não me leinbro na minha época ou em 
outras êpocas, de muitos professores e alunos que preen
cham o elementarismo a que anteriormente me referi. 
TalVeZ pudesse agora concluir esta palestra e pedir vo'SSa 
generosa meditação às palavras simples que proferi. 
Contudo ainda mencionarei outros pontos que, embora 
simples, julgo de bom alvitre no tema. 

Precisamos reduzir o -custo do ensiri.o e fazê-lo mais 
objetivo ~ eficiente. Como? 

Acho que o estudante precisa fazer medicina mesmo 
elementar, para - formativa, já no iilício de sua carrei
ra. Deverá fazê~ lo, nos seus diversos níveis, desde o mais 
elementar comportamento, à semelhança do trabalho de 
um-atendente ou de um auxiliar de enfermagem até atin
gir o píncaro técnico de sua profissão. Num país sabida
mente pobre como o nosso, com centenas de municípios 
sem um só médico é realmente lamentável o não aprovei
tamento dos estudantes de medicina para minorar este 
problema. Considero absurdas e dispensáveis-as férias 
o;scolares anuais de duração oficial de_ 4 meses mas na 
verdade de 5 ou 6 meses, se contarmos os fins de semana, 
às vezes, tão longos pelo entremeio de feríados, as sema
nas extracurriculares como a Semana Santa, Semana da 
Pátria, os campeonatos de futebol, etc. Porque não redu
zir o perfodo de atividade curricular e estabelecer no 
tempo que irâ sobrar verdadeiros programas sanitários 
tipo "Programa Rondon", destinados ao·interior de nos
sos Estados levando os jovens a conhecer melhor a re_ali
dude nosológica brasileira, só excepcionalmente vista 
nos laboratórios e em aulas de auditório ou enfermarias 
Qa Escola? O estudante precisa também conhecer o lugar 
onde vai trabalhar: o Hospital. Deve conhecer todas suas 
áreas; se possível, trabalhar sob a forn:'a de_ plantões no 
SAME, na Nutrição, na Manutenção, na Adminis
tração, na Biblioteca., no Setor de Bio-Engenharia, etc. 
Deve, além disto, conhecer o custo de todos os equipa
mentos, materütl de corisumo médico-hospitalar e de ho
telaria hospitalar. Só assim ele terá O coilhecúnento;-a 
cultura do todo da assistência e podeiá se transfqrmar 
em profisSional de visão mais ampla, mais capaz, mais 
preparado para a prática global da medicina feitil de ma
neira objetíva, meticulosa, responsável e vitoriosa. 

O ensino deve ser eminentemente prático, indutivõ, 
organizado, disciplinado, exigente e exigido. A escola 
moderna tem que se dar conta de que ela não ensina,- O 
aluno é que aprende. Se quiser, se foi bem conduzido 
através do exemplo dos seus mestres que estudam, pes
quisam, sabem mais, esclarecem as dúvidas e são bem su
cedidos nos campos moral, ético e profissioiiaJ, terá o 
aluno pleno proveito. 

Na Escola de Saúde que faz parte do complexo do 
Centro Médico Naval do Rio de Janeiro, isto se pratica 
oo _que denominamos método do auto-aprendizado com 
resultados fascinantes. Reduzimos custos, aprimoramos 
o ensino, demos ao professor mais tempo pra preparo 
das aulas e de atividades de pesquisa. 

Outro ponto importante que gostaria de enfatizar é a 
valorização da assistência médica no ambulatório e seu 
uso para o ensino. Sem dúvida é no_ambulatório que se 
vê a patologia humana de forma mais.râpida na sua plu-
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ralídade de manifestações. Assim, o ensino conduzido 
em ambulatório pode prestar em menor tempo o maior 
auxílio no preparo do jovem à Medicina. Lamentavel
mente_QS_nossos ambulatórios são relegados aos colegas 
menos capazeS, m'ais disponíveis pelo sistema e talvez es
teja aí a razão- do alto custo da assistência médica, pois, 
sabidamente, os menos dotados em competência procu
ram instintivamente partilhar sua irresponsabilidade 
através dos chamados exames complementares, recor
rendo de forma excessiva aos pareceres de clínicas, en
Volvendo neste comportamento equipamentos pessoal e 
maferfal com seus gastos subseqUentes. 

Regionalização da Medicina 

É imperativo que as disciplinas ensinem o diagnóstico 
e o tratamento das enferniidades mais comuns em cada 
região. O médico não se pode dissociar da sociedade 
onde eXiste. Aliãs, neste particular, temos que reconhe
cer o trabalho da ABEI\1. Sem _dúvida esta Instituição 
tão bem conduzida por Clementina Fraga Filho, ao lado 
de numerosas iniciativas benéficas ao Ensino Médico 
tem insistido na recomendação do ensino das doenças 
comuns e chamado a atenção para o academicismo des
necessário e seguramente prejudicial à formaÇão do mé
dico 

Soluções Propostas 

Por fim e por último imagino que a Escola, a Universi
dade e_ o Estado devem na área médica definir sua políti
ca de saúde para os anos próximos e futuros. O objetivo 
educacional em medicina deve ser o de preparar médicos 
para solucionar os nossos problemas de saúde. Do que 
foi dito julgo pode sintetizar as seguintes propOSições: 

I. Adequar o número de médicos a serem formados 
às possibilidades de_absorção através de empregos muni
cipais, estaduais e federais. 

Conseqüentemente: 
2. Através de programa nacional, reduzir as matrícu

las nas faculdades. Que esta redução seja de 10 por cento 
ao ano até atingi~mos o número ideal a ser c~entifica
mente estabelecido pelos Ministérios da Saúde e do Tra
balho. Paralelamente à redução de vagas deverá ocorrer 
um investimento do Governo nas escolas estatais ou par
ticulares, posto q!l_e estas últimas essencialmente passa
riam a ter dificuldades de sobrevivência. Este investi
mento seria rigorosamente fiscalizado e empregado no 
aprimoramento" do ensino e -da pesquisa. 

3. Adequar os programas das escolas às necessidades 
sociais da população. 

4. Exigir dos alunos o conhecimento indispensável à 
prátJca médica; para isso utilizando todos os recursos pe
dagógicos. Aferir com rigor o aproveitamento, repro-
vãndo se necessário for. _ 

5. Prestigiar as escolas escolhidas pelos alunos, tor
nando difíceis ou impossíveis as transferências, princi
palmente de outros estados, executando apenas os casos 
facultados por lei. 

6. Prestigiar o professor com uma polft1ca salarial 
condigna justa, aceitável e auditada. 

7. o· vestibular como se faz atualmente é um festival 
da massificação do .ensino superior, gigante imposto à 
nossa época, monstro que seleciona riCos para escolas 
gratuitas e pobres para faculdades de ensino de insusten
tável custo. Problema de difícil solução necessita não 
ob.stante s_er enfrentado e corretamente resolvido. A nos
sa ver o vestibular deye ser eletivo para a escola, escolhi
da pelo candidato baseado no seu esforço, nos seus 
ideais para postular a Instituição de Ensino que, pelas 
suas qualidades e exigências, defeitos e tolerâncias mais 
se ajuste à sua competência e aspirações. 

8. Prestigiar o aluno de medicina fazendo-o 
aperceber-se da grandeza da profissão que escolheu, o 
que só se consegue no respeito ao mestre, no estudo e no 
tràbãlho pOsto que envolve o que existe de mais valíoso 
na terra; o ser humano. 
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AVALIAÇÃO INQUl!:RITO SOBRE CAUSÁS DÁ 
BAIXA QUALIDADE 

NO ENSINO MI!:DICO NO BRASIL - 1982 
Hospital Naval Marcílio Dias 

CAUSAS DETERMINANTES: TOTAL~ 65 17 

• Número ExCessivo de Faculdades de Medicina .•............ -.......... ~ ..• ~ .• 
• Despreparo das Escolas Médicas .......•••• v• ••• •. A~~-~~~---------- H ••••• 

• Despreparo dos Professores .....•..• · ...••..• ·'"~~ •• -· ~--··~---.-.-.-•• -.A~.~.;._ •• 

• Falta de interesse dos estudantes que cursam medicina sem vocação, cumprindo 
apenas exigências sociãis, ....•••.••••.•.••.. ~·-. "---·--~.......---~~-- •. ~-. • 

• Falta de Ensino FormatiVo .. , •.....••••. ~:-.-~.---:-:_.. ___ ...... .,.. ••. o.- ••••••••••••• 

• ·Ensino Médico Dissociado da Medicina Assistencial., ... ·-· ••. -~ •• -.. .•... "· ... 
• Alto CuSto do Ensino Méd-ico ..............•..• ~ .• -•.••.•.... , .. , .••...•.• 
• Falta de Bibliotecas Médicas .. ~ ...... ~· .•• -........... ~~ ...... ·--· .. -.· •• ,_ ...•• 

• Avaliação Deficiente dos Estudantes Durante o Curso-=-~-... ~ ·-·-----~~ ----~~-·--· .-._ .•. 
• Má Remuneração dos Professores Universitários .............•.••.....•..... 

CAUSAS PREDISPONENTES 

• Deficiências no Ensino d-o (9 e 29 Giaus ....... .- •. · ......... ··-~-- .-•..•.•• -.... . 
• Falta de Recursos Econôm1cos da Nação para Custeio dos Cursos Médicos .... . 
• Deficiência da POlítiCa Nacional de Educação Médica .............• .- .. -. ~ ...... ~ 
• Falta de Orientação Vocacional dos Jovens .............. -..... -•.••• ~-- ... ··-'-=-
• Falta de Internação Entre a Escola Secundária e a Universidade .............. ; 
• Condições Sócio-EconómiéaSeCulturaisdo POVo .... :~ •• -..•. ~- .... ~- ....... r 

• Falta de Estímulo à Formação de Escolas Técnicas ............• -..•.•....•...• 
• Deficiente Formação em Línguas Estrangeiras .......... .--.-· ,-,-, .•...•. , •. ,,. ~ 
• SeJeçào Deficiente do Exame Vestibular .................................... -.-•.. -
• Especialização Precocedo Estudante .....•••.... -~ ••. -•. --~···· . ..-.. ~·· ...•.. 
• Número Excessivo d_eAlunos por Turma . , ... -· ••. --·~. -~--~-.,..-..\ .....•.. 
• Deselitização da Profissão Médica .........•.•..•...•.• "' .• -.-.-., •. · .. .- •.•.•. 
• Ensino Desvinvulado do Caráter -Humano do Paciente ..........• _ .. _ •. ,.~-- ••• 
• Falta de Estímulo à Pesquisa para o Professor e o Aluno ........ ~-., ...• -..• -.. _ •• 
• Dissociação entre o Ensino das Cadeiras Básicas e Profissionais .........•.•.•• 
• Ensino Médico Voltado Somente para a Medicina Cui-ali,va, AbandOnandO a 

AVALIAÇÃO 

Residência 
47-72% 
46-70% 
36-55% 

11-17% 
25-38% 
24-36% 
10-15% 
09-13% 
o6-o2% 
26-40% 

Internato 
12-70% 
13-76% 
08--47% 

04-23% 
07--41% 
04-23% 
07--41% 
02-11% 
02-11% 
10-58%~ 

AVALIAÇÃO 
Residencia 

29---44% 
19-29% 
05-07% 
10-15% 
07-10% 
08-12% 
04-1J6% 
01-01% 
18-27% 
15-23% 
16-24% 

. 05-7% 
04-06% 
17-26% 
15-23% 

Internato 
08--47% 
10-58% 
02-11% 
04-23% 

01-5% 

04-23% 

03-17% 

05-29% 
02-11% 

Medicina Preventiva e Social .• ·~ ..... -.......... ·--'o-._._._.""'_,_.__._~.......... 06-09% 
• Despreparo dos Dirigentes Universitários ....•.. :.-.-...... ., .•.•.•. ·-•T8 •• ~- •• 04-06% 

09-13% 
02-03% 
09-13% 

• Internato em Tempo Insuficiente e Muitas Vezes Especializado ...........•. _ ••. 03-17% 
• Longos Períodos de Férias ..•.... -.... ----- .•.... ~~ ..... "'~T· ·-· •••• -••. -~ ••••..• 

• Falta de Dedicação Integral do Docente ........••.• , ····•""-~-·-·. -~~~-~- ..... 03-17% 
• Falta de Hospital-Escola, sendo o Ensino Prático Executãdo em Hospitais senl 

EstrutUTa de Ensino ... , .....•..•....•.•.•.. ·-·.------~- ...... "'-"' • .....,.,.. •. , ••.••.... 27--41% 
07-10% 
27--41% 
20-30% 
04-06% 
08-12% 

09-52% 
• Falta deCurriculum Mínimo Nacional Obrigado ...... ----- ----·---- ••••• ·-
• A Residência Médica Usad~ Como Formação ao Invés de Aperfeiçoamento ..... 09-51% 

04'-23% • A Residência Médica Usada Como Emprego .......•..•.• -· .• ~-..... .._._ .-. ·-·· .. 
• Escolas Particulares Fazendo do Ensino um Comércio .......••.•.• -.-•.. ,_ ....... ,._~--
• Falta de Perspectiva Adequada no Mercado de Trabalho .........•.... -~-- •• 03-17% 

Sumário: 
O autor faz análise retrospectiva de idéias que foram 

apontadas nas últimas décadas relativas à formação do 
médico as reunindo sob a denominação de conceitos e 
definições básicas. Posteriormente -comenta o que consi
<lerou causas predisponentes e determinantes da inSufi
ciência do Ensino Médio no Brasil, apresentando inclusi
ve 4 quadros de inquéritos-feitos com internos e residen
tes do Hospital Naval Marcílio Dias sobre assunto. 

Finalmente apresenta sugestões à solução do proble
ma. 
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(')ATO DO PRESIDENTE 
N9 62, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os arti_gos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão _Diretora -n9 2, de 1973, e à vista do disposto 
n.:ls Resoluções n~s 130, de 1980, e 106, de 1983, resolve 
autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Conso
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço de Maerle Figueira de Ferreira Li
ma,- para o emprego de Assessor Técpico, com o salário 
ill'ensal equivalente ao venclillento do cargo DAS-3, a 
partir de 18 de abri! de 1983, com lotação e exercício no 
Gabinete do Primeiro Secretário, Senador Henrique 
Santillo. 

Senado Federal, 27 de abril de 1983.- Nilo Coelho, 
--Presídente do Senado Federal. 

(") Republicado por haver saído com incorreções no DCN, Seção II, de 
28(4{83. 
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ATO DO 'PRESIDENTE 
N9 66, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri~ 
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gaçãO de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora nP 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n~" 130, de 1980, resolve autorizar a contra
tação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
de Alarico Ribeiro Gonçalves, para o emprego de Asses
sor Técnico, com o salário mensal equivalente ao venci
mento do cargo DAS-3, a partir de 1 de fevereiro de 
1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador 
João Castelo. 

Senado Federal, 26 de abril de 1983. -Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

ATO~ DO PRESIDENTE 
No 67, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, in
ciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de_compe_tência qqe lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora n9 2,_de 4 de abril de 1973, e tendo em 
vista o que consta dos processos n~'s 005367/&2.-4 e 
001405/83.7,-resolve retificar o Ato n9 47, de 1982, publi
cada: no_DCN, Seção_II, de 6fi2f82, para declarar apo
sentado _compulsoriamente, a partir de 23 de novembro 
de 1982, Flaviano Soares de Andrade, Técnico Legislati
vo, Classe- "Especial", Referência NS-25, do Quadro 
Permanente, com base nos artigos 101, inciso II, e 102, 
inciso I, letra ~'a", da Constituição da República Fed_era
iiva do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso I,§ 
19, 428, inciso I, e 415, § 49 da Resolução SF n9 58, de 
1972 (eâíÇãõ !ituiiíZada),-Com proventos integrais e gra· 
tifíc&ção adicional a que tem direito, nos termos dos arti
go 39 da Lei 5.903, de 1973 e o artigo lO da Lei 4.345, de 
1264~ bem como a incorporação da Gratificação de 
Nível Superior, conforme determina o artigo 79 da Reso· 
lução SF n~" 21, de 1980. 

-Senado Federal, 4 de maio de 1983.- Nilo .Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

~ATO DO PRESIDENTE 
N• 68, DE 1983 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atri
buições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, Ín· 
ciso- IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele
gação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Coffiissão Oiretora n9 2, de 1973, e à vista do disposto na 
Resolução n9 130, de 1980, e no artigo 49 da Resolução 
n9 106,_de 1983, resolve autorizar a cont~atação, sob ore~ 
gime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Devacir 
Mário Zaché, para o emprego de Assessor Técnico, com 
o salãrio mensal equivalente ao_ vencimento do cargo 
DAS-3, a partir de IS de abril de 1983, com lotação e 
exercício no Gabinete do Primeiro Vice-Presidente, Se· 
nador Moacyr Dalla. 

Senado Federal, 5 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente do Senado Federal. 

PORTARIA 
No 13, DE 1983 

O Diretor-Geral, no_ uso das atribuições que lhe confe. 
re o artigo 215 da ResQlução n9 58, de 1972, resolve de
signar- Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo, 
DjaJma Pereira da Costa, Técnico Legislativo e Mário 
'Sergio Da- Sliva Mãrtin-S, Técnico Legislativo, para, sob 
a presidência do primeiro, realizarem a Sindicância para 
apurar os fatos constantes do Processo n~" 003566(83.8, 
nos termos do artigo 481, § 11' do Regulamento Adminis
trativo. 

Senado Federal, 9 de maio de 198:9-.r Aiman Noguei
ra da Gama, D iretor-Geral. 
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SENADO FEDERAL 

l-ATA DA 60•SESSÃO,EM 
11 DE MAiO DE 1983 

1.1- ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor 
Presidente da Repúblh:a 

Restituindo autógrafos de proje~ 
to de lei sancionado: 

-N"' 92/83 (n9 159/83, na ori
gem), referente ao Projeto de Lei n9 
1/83-CN, que altera a Lei nl' 6.227, 
de 14 de julho de 1975, que autori
zou a constituição da Indústria de 
Material Bélico do Brasil - 1M
BEL. (Projeto que se transformou 
na Lei n'~·7.096, de 10 de maio de 
1983.) 

Submetendo ao Senado a esco
lha de nome indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

- N• 93/83 (n• 160/83, na ori
gem), relativa à escolha do Dr. R a-

SUMÁRIO 
nor Thales Barbosa da Silva, Pro
curador do Trabalho de 1' Catego
ria, para exercer o cargo de Minis
tro Togado do Tribunal Superior 
do Trabalho, em vaga destinada a 
membros do Ministério Público da 
União junto à Justiça do Trabalho, 
decorrente da aposentadoria do 
Ministro Luiz Roberto de Rezende 
Puech. 

1.2.2 -J'arecer 

Referente à seguinte matéfia: 
-Oficio "S" n~ 15, de i983 (n~' 

552/83, na origem). 

1.2.3 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~' 

81/83, de autoria do Sr. Senador 
Itamar Franco, que estabelece cri
tério para o reajustamento das 
prestações dos imóveis residenciais 
firianciados por intermédio do-Sis
tema Financeiro de Habitação. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 
82/83, de autoria do Sr. Senador 

Nelson Carneiro, que estabelece:_ 
condição especial de atualização de 
débitoS para com a previdência so
cial, no caso e forma que especifica. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 

83j83, de autoria do Sr. Senador 
Raimundo Parente, que estende às 
pessoas jurídicas, sem fins lucrati
vos, o disposto no artigo 311 da Lei 
n~' 6.321~ de 14 de abril de 1976. 

- Projeto de Lei dO Senado n~' 
84/83, de_ autoria do Sr. Senador 
Henrique Santíllo, que dá nova re
dação ao arL 31' da Lei n~' 6.045, de 
15 de maio de 1974, e ao seu pará
grafo_ I~'. 

-Projeto de Resolução c nl' 

35/83, de autoria do Sr. Senac:tor 
Carlos Alberto, que cria a Comis
são de Assuntos Imobiliários e Ha
bitacionais. 

1.2.4- Comunicaçio da Presi
dência 

-Prazo para oferecimento de 
emendas ao Projeto de Resolução 
ntt 35, de 1983. 

SEÇÃO 11 

QUINTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 1983 

Ata da 60~ Sessão, 
em 11 de maio de 1983 

I' Sessão Legislativa Ordinária, 
Da 4 7' Legislatura 

Presidência d;s Srs. Nilo Coelho, 
Moacyr Da/la, Raimundo Parente e 

A/mir Pinto 
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS; ACHAM-SE PRE· 

SENTES OS SRS. SENADORES: 
Jorge Kalume - Mário Maia - Fãbio Lucena -

Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- João Castelo
José Sarney ~ Almír Pinto- José Lins- Dinarte Ma
riz- Humberto Lucena- Marco Maciel- Nilo Coe
lho -Guilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Ca
valcante --Albano.Franco- Passos Pôrto- Luiz Via
na- João Calmon- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Murilo Badar6 - Amaral Furlan 
- Fernando Henrique Cardoso - Severo Gomes -
Henrique Santillo- Mauro Borges- Roberto Campos 
-Saldanha Derzi- Affonso C amargo- Jaison Barre> 
to - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A lista de pre
sença acusa o comparecimentQ de 35 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado: 
Ntt 92f83 (n~' 159f83, na origem), de lO do corrente, re

ferente ao Projeto de lei nQ l, de 1983-CN, que altCra a 
Lei n~' 6.227, de 14 de julho de 1975, que autoriza a cons
tituição da Indústria de Material Bélico do Brasi1-
1MBEL. 

(Projeto que se transformou na Lei n~' 7 .096, de 1 O de 
maio de 1983). 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 93, DE 1983 

(N~> 160/83, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede
ral: 

Nos termos dos artigos 42, item III, e 141, § I 11, alínea 
"a", da C~nstituição, tenho a honra de submeter à consi-
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I.:Z.S - Requerimentos 

N9s 656 e 657, de 1983, de desar
quivamento de proposições que 
mencionam. 

1.2.6- Comunlcacio da Presi
dência 

Arquivamento do Projeto de Lei 
da Câmara n9 83, de 1981, por- ter 
recebido parecer contrário, quanto 
ao mérito, da comissão a que foi 
distribufdo. 

1.2.7- D~scursos do Expediente 

SENADOR FÁBIO LUCENA 
~Tese da reeleição do atual Presi
dente da Rept1blica. 

SENADOR MARCO MACIEL 
- A importância do Congresso 
Nacional no acompanhamento da 
poHtica externa do PaíS. 

SENADOR HUMBERTO LU· 
CENA, como Líder - Déficit fi
nanceiro apresentado pela PE
TROBRÁS, no primeiro trimestre 
do corrente ano. 

1.2.8- Comunlcaçio da Presi
dência 

-Convocação de sessão ex
traordinãria a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n' 
35/79 (n• 1.657/75. na Casa de ori
gem), que autoriza o Goyerno Fe~ 
dera! a instituir a Fundação Uni
versidade Federal de Campina 
Grande, e dã outras providências, 
Aprovada a continuação de sua tra
mitação. 

-Proje-to de Resolução n"' 
282/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Araguari (MO) a ele
var em CrS 49.780.000,00 o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. Â Comissão de Rc
dação. 

-Projeto de Resolução n' 
90/82, que aU.tOiiZa--ã -PrefeitUra 
Municipal de Riacho da Cruz (RN) 
a elevar em CrS 3.072.000,00 o 
montante de sua dívida consolida
da. Votação adiada por falta de 
quorwn. • 

- Projeto de Resolução n' 
117/82, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Moreno (PE) a elevar 
em Cr$ 233.190.466,68 o montante 
de sua dívida consolidada. Votaçilo 
adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'~ 506/83, de 
autoria do Senador Henrique San
tillo, solicitando, nos termos d_o 
art. 418, item I, do Regimento In
terno, a convocação do Ministro 
Chefe do Serviço Nacional de In
formações, General Octá~io 

Aguiar de Medeiros, para, perante 
o Plenário do Se_nado Fed~ral, 
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prestar esclarecimentos sobre as 
atividades daquele órgão. Votaçio 
adiada por falta de quorum. 

- Requerimentos n'i's 636; 64-1 a 
64-3, de 1983, de desarquivamento 
das proposições que mencionam.- -
Votaçio adiada por falta de quo
n.m. 

-Projeto de Resolução n• 
224/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santo Antonio do 
Monte (MG) a elevar em Cr$ 
69.673.800,00 o montante de sua 
dívida consolidada. D~!ICUSSio en
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

-ProJeto de Resolução n~' 

226/81, ,que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Espera Feliz (MG) a 
elevar em Cr$ 30.725.100,00 o 
montante de sua dívida consolida
da. Dlscus.siío encerrada, ficando a 
votãção adiada por falta de quo
rum. 

- Projet9 de Resolução n' 
227/81, qui-autoriZa a Prefeitura 
Municipal de Aimorés (Md) a ele
var em Cr$ 92.175.300,00 o- nioil
tante de sua dívida consolidada. 
Distussio encerrada, ficando a vo
taÇão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 
277/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Elói Mendes (MO) a 
elevar em Cr$ 75.611.250,00 o 
montante de sua dívida consolida
da. Discussio encerrada, ficando a 
v.otação adiada por falta de quo
rnm. 

-Projeto de Resolução n~' 

278/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Matipó (MG) a ele
var em Cr$ 23.224.600,00 o mon
tante de sua dívida consolidada. 
Discussio encerrada, ficando a vo
taÇão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 

281/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Salto 
(MG) a elevar em Cr$ 
30.725.l00,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Dlscussio en
cerrada, ficando a votaÇão adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n' 
284/81, que autoriZa a Prefeitura 
Municipal de CurveJo (MG) a ele
varem Crs· 292.751.200,00 o mon
t2nte de- s-uã. divida consolidada. 

- Projeto de Lei do Senado n' 
II /80, que introduz alteração na 
Consolidação das Leis do Traba
lho, para o fim de assegurar estabi
lidade provisória ao empregado 
que reclama, durante o prazo de 
tramitação da reclamatória. Apre
claçio sobrestada por falta de quo
rum, para votação do Requerimen
to n' 65"5 /83. 

1.4- DISCURSOS APÓS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR ALMIR PINTO
Problema fundiário do Nordeste. 

SENADOR NELSON CARNEI
RO - Publicação quinzenal da 
Comissão Executiva Nacional do 
Álcool - CENAL, contendo in
fonnes a respeito do desempenho 
do PROÃLCOOL, como sucedâ
neo da gasolina. 

SENADOR LOURIVAL BAP· 
T!STA - ConCessão, pela U niver
sidade Federal da Bahia, do titulo 
de "Doutor Honoris Causa" ao es
critor Adonias Filho. 

SENADOR RAIMUNDO PA
RENTE - Liberação de recursos 
para atendimento à produção de 
borracha. 

SENADOR ÁLVARO DIAS
Reajustamento das prestações do 
Sistema Financeiro de Habitação. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA 
PRESID ~NCIA 

Término do prazo para ofereci
mento de emendas ao Projeto de 
Resolução n' 32, de 1983. 

1.6-DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 61• SESSÃO, EM 
II DE MAIO DE 1983 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.3- ORDEM DO DIA 

D~stussão encerrada, ficando a vo
taÇão adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n~' 

285/81, -que autoriza a Prefeitura 
Municipal de João Monlevade 
(M_G) a elevar em Cr$ 
182.969.500,00 o montante de sua 
dívida consolidada. D.~scusdo enM 
cerrada, ficando a votação adiada 
por falta de quorum. 

- Requerimentos n'i's 64-5 a 649, 
de 1983, de desarquivamento das 
proposições que mencionam~-APro-

·vãdos. 

- Projeto de Lei do __ Senado n' 
191/79, que dispõe sobre o parcela
mento dos prêmios anuais de segu
ros de ramo_!! e_lementarc::s. Apre
claçio .sobrestada por falta de quo
rum, para a votação do Requeri
mento n• 654/83. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n' 23/83, que autoriza o 
Governo do Estado do Rio de Ja
neiro a elevar em Cr$ 
772.716.109,00 o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovada. Ã 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n• 24/83, que autoriza o 
Governo do Estado de Pernambu
co a elevar em Cr$ 700.683.136,08 
o montante de sua dívida consoli~ 
dada. Aprovada. Â promulgação. 

Maio de 1983 

deração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor 
Ranor Thales Barbosa da Silva, Procurador do Trabalho 
de t• Categoria, para exercer o cargo de Ministro Toga
do do Tribunal Superior do Trabalho, em vaga destina
da a membros do Ministério Público da União junto à 
Justiça do Trabalho, decorrente da aposentadoria do 
Ministro Luiz Roberto de Rezende Puech. 

Os méritos do Doutor Ranor Thales Barbosa da Silva, 
que me induzirain a escolhê-lo para o desempenho desse 
elevado cargo, constam do anexo currlculum vitae. 

Brasília, 10 de maio de 1983. - João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 

CURRICULUM VITAE 

RANOR THALES BARBOSA DA SILVA 

Data de nascimento: 11-2-1918 
Local de Nascimento: Paracatú-MG 
Filiação: Gercino Barbosa da Silva e Olívia Martins 

Barbosa da SilVa 
Estado civil: casado 
Identidade n' 126.273/DF 
CPF n• 000 295 991-72 

CURSOS 

I. Primário no Colégio N .S. do Amparo, em Petró
po1is- (1926/1928) 

2. Ginasial no Colégio Pinto Ferreira, em Petrópolis 
- (1929/1933) 

3. Bacharel pela Faculdade de Direito da Universi· 
dade Federal do Estado do Rio de Janeiro, inscrição na 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção GUanabara sob 
o n' 6.524. 

4. Economista- CREP/RJ - Inscrição nt 1803 
5. Curso Superior de Guerra (ESG-3) - Turma de 

1952. 
6. Administração de Empresas Industriais (Fun

dação Getúlio Vargas); 
7. Administração Pública (Fundação Getúlio Var

gas); 
8. Administração Orçamentária (Fundação Getúlio 

Vargas); 
9. Finanças Públicas (Fundação Getúlio Vargas). 
10. Psiquiatria forense (Ministério da Justiça); 
11. Curso de Dirigente (Convênio DPF fSEPLAN); 
12. Curso de Relações Públicas Governamentais 

(UNB). 

CARGOS E COMISSOES 

1. Membro da Comissão Mista Brasil-Estados 
Unidos -1948. Missão Abbink- Subcomissão de De
senvolvimento Industrial 

2. Membro da administração de empresas de indús
trias de tecidos de algodão, de mineração, de manganês e 
seguros (setor administrativo); 

3. Chefe de Gabinete do Presidente da COF AP -
(1953·54); 

4. Substituto do Procurador do Trabalho Adjunto 
da Procuradoria Regional da Guanabara (1953); 

5. Procurador do Trabalho - Adjunto na Procura
doria Regional da Guanabara (1955); 

6. Assistente do Serviço Jurídico da COFAP (1955); 
7. Adjunto de Procurador do Trabalho na Procura

doria Regional do Trabalho em São Paulo (1956); 
8. Presidente da Comissão de Inquérito da FAG

Fundação de Assistência aos Garimpeiros - Goianos 
(1959); 

9. Membro do Corpo Técnico da Seção de Segu
rança do MTPS- (1955/59); 

I O. Procurador do Trabalho de 2• Categoria - Pro
curadoria Regional de Belo Horizonte; Susbstituto do 
Procurador Regional ( 1960); 
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- Redação Final do Projeto de 
Resolução n"' 25 f83, q u.e autoriza. o 
Governo do Estado de Minas Ge
rais a contratar operação de em
préstimo externo no valor de USS 
80.000,000.00, destinado ao Pro
grama de Investimentos do Estado. 
Aprovado. À promulgação. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

- Ata da 55' Sessão, realitãda 
em 5 de maio de 1983. 

-Ata da lf ReUnião (Insta~ 
fação) da Comissão Mista incumbi
da de estudo e parecer sobre a 
Mensagem nl' 45,_ de 1983-CN. 

3- DISCURSO PRONUN
CIADO . EM SESSÃO ANTE
RIOR. 

- Redação Finlll do Projeto de 
Resolução n~' 26/83, que aUtoriza o 
Governo do Estado de Minas Ge
rais a elevar em Cr$ 746.739.468,36 
o mor;~~mte de sua dívida consoli
dada .• \provada. À promulgação-. 

-Do Sr. Senador Henrique 
Santillo, proferído na sessão de 10-
5-83. 

5-ATAS DE COMISSllES 

6-MESA DIRETORA 

4- RETIFICAÇOES 
7- LIDERES E VI CE

LIDERES DE PAR'I'IDPS 

-Ata da 53' SesSão, rtalizada 
em 4 de maio de 1983. 

8-COMPOSIÇÃO DAS CQ. 

MISSOES PERMANENTES 

11. Auxiliar do Consultor Jurídico do MinistériO da 
Agricultura - Brasflia (1960); 

12. Assistente do Gabinete CiVil da Présidência da 
República (!96!); 

13. Assessor do Gabinete Civil da Presidência da Re
pública (1961); 

14. Membro do Grupo de Trabalho para estudo da 
Organização da Casa dos -MenoreS de Natal- RN; 

15. Membro e Presidente da Comissão de Classifi
cação de Cargos_ da Presidência da República (1962/65); 

16. Cumulativamente c em colaboração prestou As
sessoramento Jurídico ao Interventor da Fundação 
Brasil-Central; 

17. Chefiou o Núcleo da Procuradoria Geral da Jus
tiça do Trabalho, em Brasflia (1966/71); 

18. Delegado da ADESG · (:1_?1 ___ Bí-aSflia (196'7);. 
I9: Assessor Jurídico da COmissão Interestadual dos 

Vales do Araguaia e Tocantins- CIVAT; 
20. Presidente de mesas apuradoras das eleições sin

dicais de I e II Graus realizadas no Rio, São Paulo, Mi
nas Gerais, Brasília e'- GOiás (7 f/77):~ ~ ~= 

21. Procurador do Trabalho de I• Categoria; 
22. Chefe do Gabinete da Presidência do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federai e Territórios; 
23.. Assessor Têcníco da Presidêõ.ciã- -da CODE-

PLANjDF; ~ ~ _ 
24. Oficial de q.abine~_e E~ pireçã9 Geral do anti&o 

DFSP; ~ 

25. __ Assessor Técnico Pessoal da Direção da Polícia 
Federal; 

26. Presidente da ComiSsão da Revisão de Enqua
dramento do DFSP; 

27._ Elaborou a Consolidação do-Quadro de- Pessoal 
da Policia Federal; 

28. Presidiu a CI que fe~ levanW.~ento contábil da 
Construção das Torres de Comunicação do .sistema de 
rádio do O FSP; 

29. Presidente da Comissão da Reforma Administra~ 
ti v a da Procuradoria Geral da Justiça d_q _Trabalho; 

~0. Substituto do Procurador-Geral, por Aviso dO 
Senhor Ministro da Justiça (Ay_. ___ 4.800/-77)-
Maiojjulho/77; 

31. Membro do Conselho de Administração da So
ciedade de Abastecimento de Brasília-SAB (1972/79); 

32. Consultor Jurídico auxiliar da Fundação de Tec-
nologia Industrial (contratado); -

33. Procurador-Gerai da Justiça do Trabalho. 

CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 

I. Membro representante do CongresSo de Municí-
pios realizado em Brasília; -

2. Participou do Congresso IbÚo Latino-Americano 
de Direito do Trabalho em São Paulo, como represen

tante da Procuradoria Geral; 

3. Participou, como Delegado da Procuradoria Ge
ral no 1 Congresso de Orçamento Público em Araxâ; 

4. Participou, como Delegado da Procuradoria Ge
ral, do II Congresso Público, em Fortaleza. 

CONGRESSOS NO EXTERIOR 

1, Conselheiro Técnico da D~legação Governamen
tal à 67• Reunião da OIT em Genebra (1981); 

2.- Conselheiro Tecnico da Delegação Governamen
tal a 68• Reunião da OIT em Genebra (1982), 

_PALESTRAS 

1. Proferiu palestra no Ciclo da ADESG, em Goiâ
, nia (1973} sobre Desenvolvimento e Segurança Nacio

nal; 
2. _ Proferiu palestra sobre a História da Polícia Civil 

na Ac_ademia Naciona_l de Polícia. 

PEQUENOS ESTUDOS 

I. Estudo sobre mão-de-obra; 
2. Estudo sobre Subvenções: 1951 (FGV); 
1. Estudo sobre a ~ala.nça de Comércio Exterior. 

CONDECORA COES 

1. Mérito Nav-al - Grau de Oficial 
2. Mêrito Aeronáutico - GraU de Oficial 
1. Mérito Santos Dumont - Prata 
4. Mérito Militar - Grau de Cavalheiro 
5. Promovido na O.M. Militar - Grau de Oficiai 

(25-8-79) 
6. PromOvido na O.M. Militar- Grau de Comen· 

dador 
7. Pacificador do Exército 
8. Medalha do Mérito Judiciário - Grã-Cruz 
9~ Mérito Juridico Militar do .'Superior Tribunal Miw 

litar 
10. Medalha de Prata da Polícia Militar de Brasilia 
II. Medalha da Inconfidência Mineira ' 
12.. I Congresso de Medicina Militar. 

--Organizou e presidiu a Comissão do 19 Concurso 
Público de Provas e Títulos para o Provimento dos Car
goS de -Procurador do Trabalho de 2• Categoria. 

ATUALMENTE 

--- Procunidor~Gerai da Justiça do Trabalho 
Brasília - 1983 · 
Ranor Thales Barbosa da Silva 

Ã-Corfiissôo de Constituiçao e Justiça 

Quinta-feira 12 !643 

PARECER: 

PARECER N• 373, DE 1983 

da Comissão de economia, sobre o Oficio "S" n9 

15, de 1983 (n9 552/83, na origem) do Senbor Presi
dente d~ BancCJ Central do Brasil, solicitando ao Se
nado FederaL, cm face do que preceitua o art. 42, inci
sos IV e VI da Constituição, orientação definitiva • 
ser obsen'ada quanto aos critérios estabelecidos pelas 
Resoluç-ões n9 62, de 1975 e~ 93, de 1976, do Senado 
Federal. bem como da Resoluçio ~ 345, de 1975, do 

Conselho Monetário Nacional. 

Relator; Senador Fernando Henrique Cardoso 

O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil encamiM 
nha ao exame do Senado Federal, pleito formulad,o pelo 
Governo do Estado de São Paulo (telex anexo), viSando, 
por parte daquela Autarquia, o correto posicionamento 
com, referência às garantias oferecidas pelos Estados e 
Municípios às entidades da administração indireta (cm· 
presas de economia mista, fundações, autarquias, etc). 

2. O parágrafo único do art. I 'I da Resolução n' 62, 
de 1975, que dispõe sobre operações de créditos dos Es-
tados c Municlpios e fixa seus limites e condições, esta· 
bcJece no art. I'?, parágrafo único que subordinam-se, 
também, ao disposto, nesta R~olução as operações de 
crédito em que sejam intervenientes as entidades autár· 
quícas estaduais e municipiaís. 

3. De outra. parte, foi considerada pela mencionada · 
Resolução_(art. 2~' § I~>) como dívida consolidada, além 
de toda e qualquer obrigação contraída pelos Estados c 
Municlpios, em decorrência de fmanciamento ou em

préstimo~ a concessão de quaisquer garantias que repr~ 
sente compromisso assumido em um exercício para ~ 
gate em exercício subseqUente. 

4. Assim, após a edição da Resolução n'? 62, de 1975, 
o Conselho Monetãrio Nacional, utizando~se de dispo
sições contidas na citada Resolução, no sentido de dar 
cumprimento às determinações constantes no novo diM 

. ploma legal, estabeleceu que não se incluem como dívida 
consolidada, para os efeitos do § I~> do art. 211 da Reso~ 
luçâ.O n~' 62j15, do Senado Federal, as garantias ofereci .. 
das pelos Estados ou M unicfpios às: 

a) suas autarquias; e 
h) demais entidades que demonstrem, a juízo do 

Banco Centrai do Br"+sil, cfetivas condições para saldar 
os respectivos compromissos (Resolução n~> 345, de 
!3(!1/75, item III). 

5. As disposições acima se justificam, pois, no pri· 
meiro caso - prestação de garantia às autarquias do Es
tado ou Município- a dívida da Autarquia ou cntida~e 
da administração indireta jâ eStá incluída nos limites de 
endividamento dos Estados ou Municípios pertinentes. 
No segundo caso, porque o Banco Central examina as 
propostas de ope-rações de crédito de órgãos da adminis-

- tração indireta dos Estados e M unicfpios, como uma 
operação normal, de endividamento. Assim, a partir do 
orçamento próprio realizado no exercfcio anterior, des
contadas as operações de crédito realizadas e corrigidas 
monetariamente até à época do exame, com base na Re
solução n9 62, de 1975, são fixados os parâmetros (mon-~ 
tante global, crescimento anual, dispêndio anual e res
ponsabilidade por titulo}_ ou tetas para os compromissos 
que a entidade po-deria vir a assumir com a operação em 
exame. 

6. Segundo as normas para análise de projetas rela
cionados com a Resolução n9 62, de 1975, é feito o estu
do da capacidade de pagamento da autarquia, onde sua 
margem de poupançã real·- recursos para novos invesM 
timentos - é comparada com o dispêndio anual com a 
dívida existe-nte e a originada com a operação em exame. 

7. Assim, tanto a margem para investimentos Com 
recui'Sos próprios cOmo- O- retOrno do capital investido 
sob a forma de rendas provenientes da exploração de 
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concessão dos serviçQs_são analizados globalmente, para 
a definição final do empreendimento. 

8. Como vemos, esse tem sido o ~ntendimento do 
Banco Central, que vem sendo acompanhado pelo Sena
do Federal, pois, se assim não fosse, a administração di
reta seria enormemente prejudicada ao prestar garantias 
às empresas da administração indireta, sempre carentes 
de recursos para atender à demanda constante de_novos 
serviços da comunidade. ' 

9. Por outro lado, examinando a natureza dOs em
préstiinOs contratãaõs- c(fm amparo na Resolução n9 63 
do BACEN, observa-se que tais operações vêm sendo 
utilizadas tão-somente para a rolagem das amortizações 
e custos da dívida e:xterna, independente de sua efetiva 
conversão em moeda corrente no País. Desta manei!"_a os 
recursos via Resolução nt 63 do BACEN não geram, in
felizmente, investimentos p'fodUtivos, contribuindo para 
o ·cumprimento -dos pagamentos da divida externa 9o 
Brasil como um todo. Em resumo para os Estados e M u
nicípios, os-empréstimos via Resolução n'i' 63 se caracte
rizam como uma operação contábil. 

I O. Devemõs ãinda com;iderar como fato r agravante 
a esta situação a recente maxidesvalorização do cruzeiro 
em fevereiro deste ano. Assim, os Governos dos Estados 
e Municípios foram duplamente penalizados: em primei
ro lugar com o crescimento da sua própria dívida (admi
nistração direta); em segundo lugar com as garantias e 
avais prestados às suas empresas para contraírem em
préstimos externos. Esta grave Situação presente ocorreu 
de maneira semelhante no final de 1979, por ocasião da 
maxidesvalorização do cruzeiro em nível idêntico ao des
te ano. Naquela ocasião o Governo do Estado de São 
Paulo solicitou ao BACEN a exclusão no cômputo da 
dívida consolidada interna das gafantias prestadas às 
suas principais empresas de economia mista e órgãos da 
administração indireta, em operações de repasse de re
cursos externos ao amparo da Resolução n'i' 63 j67, no 
montante quivalente a USS 842.297.087,00. Este pleito 
foi atendido através do oficio DEDIP/DIVEM n"' 1655 
de maio de 1980. Assim, a partir daquela data em caráter · 
excepcional foi autorizada a exclusão pleiteada e desca
racterizada tais operações para efeito de cálculo do mon
tante da dívida do Estado (Item I do artigo n<~2 da Reso
lução nt 62 de 1975 do Senado Federal). 

11. Esta medida de carâter «:7{cepcional para atender 
urgente situação em 1979, está se fazendo necessária na 
pres~nte conjuntura. Desta forma, se o Senado Federal 
assim atender, poderã, como fonte ordenadora, autori
zar o Banco Central do Brasil. para que adote idêntico 
tratamento em casos da mesma espécie, não consideran~ 
do os montantes (garantias) dos empréstimos contraídos 
com base na Resolução n'i' 63, do Banco _Central, para 
fins de. cômputo dos limites da dívida interna dos Esta
dos e Municípios. 

12. Outrossim,- consideramos necesSáriã- a elevação 
do nível de dispêndio anual com a respectiva amorti
zação da dívida consolidada dos Estados e Mu_nicípios 
(Item III, art. 29 da Resolução nt 62/75), pois, no caso 
do Estado de São Paulo, o limite de 15% {Item III) estã 
impossibilitando totalmente a expansão do seu endivida
mento interno, visto que apresenta no item III- dispên- . 
dio anual -. saldo negativo da ordem de Cr$ 12,7 bi~ 
lhões já no início do ano, com uma conseqUência imediaw 
ta da última maxid_esvalorização do c:mzçi_ro. 

13. Entretanto por ocasião do reexame da Resolução 
n<~ 62, de 1975, cremos ser o momento oportuno para ele
var esta margem de endividamento doS Estados e Muw 
nícipios. 

14. Corno concltJsão de nosJ;O parecer, propomos 
seja oficiado ao Senhor Presidente do Banco ~entrai do 
Brasil, comunicando que o entendimento do Senado Fe
deral vem sendo o mesmo adotado por aquela Autarquia 

(Item III da Resolução n"' 345, de 13 de novembro de 
1975). 

Sala da Comissão, 5 de maio de 1983. - -Roberto 
Campos, Presidente - Fernando Henrique Cardoso, Re
lator - Severo Gomes -:- Affon.so Camargo - Pedro Si
mon -José Lins - Lomanto Júnior. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa projetas de lei que serão lidos pelo.Sr. !"'
Secretário. 

sao Lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 81, DE 1983 

Estabelece critério para o reajustamento das pres
taçÕes dos imóveis residenciais financiados por inter
médio do Sistema Financeiro de Habitação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1"' O valor das prestações dos imóveis destina
dos a fins residenciais, financiados por intermédio do 
Siste~a Fifúinceiro de Habiiação, serã TeajUstãdo anual-
mente. 

Parágrafo único. O reajuste anual far-se~á segundo 
um dos critérios abaixo discriminadQs, aplicando-se 
sempre o menos oneroso para o mutuário: 

a) incidência, sobre a prestação vigente, de um per
centual equivalente à variação nominal da Obrigação 
Reajustável do Tesouro Nacional ocorrida no perfodo~ 

b) incidência de um acréscimo de 80% (oitenta por 
cento) sobre a prestação até então vigente, 

Art. 2' As prestações reajustadas nO decõrrer de 
1983, nos tr,irnes_tres iniciados a t 'i' de janeiro e 1"' de abril, 
e aquelas que venham a ser nos trimestres subseqUentes, 
serão recalculadas de acordo com o critério do artigo lte 
seu parágrafo, e os valores_que excederem o valor da 
prestação assim obtida serão utilizados co~o parte dos 
pagamentos que devam ser imediatamente efetuados. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor da data de sua 
publicação. 

Art. 4"' Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 

A cada ano maior é a inquietude que avassala aqueles 
que, tendo adquirido imóveis pelo Sistema Financeiro de 
Habitação, encontraram o desassossego ao invés de tran
qíiilidade por alcançarem o objetivo da casa própria. 

Inexoravelmente o reajuste das prestações desses fi
nanciamentos, regulados pela sistemática das Obri
gações Reajustáveis do ·Tesouro Nacional (ORTN), é 
crescente. 

Nos últimos cinco anos, a variação do valor das 
ORTN apresentou o seguinte comportamento: 

1978 ............... ··-·-· •. ··-··· •.•• 
1979 
1980 
1981 
1982 

31,95% 
40,11% 
54,00% 
95;57% 

""97,76% 
O problema ainda se tornou mais grave com a acele

ração bem mais acentuada da inflação nos Ultimas me
ses. Assim, nos doze meses decorridos até 1' de maio úl
timo, a correção monetária, medida pelas ORTN, che
gou a 120,28%. 

O cresciniento da inflação faz-se acompanhar, obvia
mente, da correção monetária, não só como uma realida
de, bem assim também em termos de proximidade de 
índices. A ~archa ascendente dos preços tem a sua ex
pressão financeira nas ORTN, mas no entanto, economi
camente, não se observa o m~mP comportamento. Ã in
flação temos visto suced,er ultimamente uma redução de 
atividade produtiva, que resulta em menor emprego e sa
lário em declínio. 

Maio de 1983 

É chegado o momento de haver uma reversão do prow 
cesso inflacionário e a forma de se obter isto pode se yia
bilizar- tudo o indica- a partir do estabelecimento de 
redutores aplicados aos mecanismos de realimentação 
inflaciOnária. 

Uma tal solução é favorável também a um tipo de 
anâlise que observe os salários, de yez que estes, pelo de
semprego, pela rotatividade, pela aplicação da atual 
política salarial, tem sido comprimidos. 

Ao invês de um reajuste acima de 120%, aquele que vi
nha sendo anunciado para julho de 1983, só para exem
plificar, aplícado o texto do presente projeto, ter-se-á 
uma acréscimo das prestações de 71,224%, ainda assim 
muito elevado, desde que feito o cãlculo 0,8 X 89,03% 
(percentual de reajuste utilizado em julho de 1982). 

Dois aspectos me-i"ecem ser considerados, o represen
tado pelos reflexos da medida sobre o Sistema Financei
ro de Habitaçàõ e aqUele relativo à importância econó
mica de haver uma reversão imediata do processo infla
cionário. 

De modo geral, quaisquer sistemas de amortização, 
nos primeiros pedodos, apresentam uma preponderân
cia: da cobrança de juros sobre as amortizações. Os juros 
são a renumeração do capital empregado e na medida 
em qUe" incidem Sobre saldoS devedores em_reQução Pro· 
gressiva, tendem a declínar com o tempo. Ao contrârio, 
as amortizações realizam um percurso inverso, 

Esse movimento no interior das prestações da casa 
própria persiste ainda que sobrevenham reajustamentos 
que visem a manter o vãtor real da moeda. 

O Projeto or~ justificado centra o seu 9bjetivo nas 
prestações- do SFH. Estabelece um critério para a re
dução da cor!eção monetária aplicável sobre o pagamen
-to rrierisal a ser efetuado pelo mutuário. No entanto tem 
um sentido dinâmic_o, ou seja, aquele de contribuir para 
a formação de uma consciência de que importa controlar 
de uma vez por todas o ·processo inflacionãrio. 

Todas as parcelas da prestação serão atingidas igual
mente, sem grandes prejuízos afinal para as instituições 
integrantes da SFH, pois se procura revigorar a pontua
lidade do mutuãrio e certamente atingido esse ponto, ha~ 
verá como que uma compensação, porquanto quanto 
maior for a correçãO a ser aplicada maior será a impon
tualidade esperada. 

Na medida em que o saldo devedor se-torna mais ele
vado, por força da sistemática ora proposta, o agente fi
nanceiro não terã também como o que se preocupar. 
Permanece integralmente em funcionamento o Fundo de 

. Compensação de Variações Salariais - FCVS. Este, 
criado pela RC 25/67, de 16/06{1967, se destina a garan
tir que o número de prestações em cada contra não ultra
passará o pactuado, pois se ainda houver saldo devedor 
cif:pOis de todas pagas, fica- Por conta do FCVS. :t=. o mu
tuário quem recolhe ao FCVS quantia proporcional ao 
valor do financiamento, de uma vez (na assinatura do 
contrã.to de financiamento) ou incorporada a ele, desde 
que n_ão u!trapasse o Ümite mãx.imo permitido para esses 
empréstimos imobiliários. Ao BN H, a quem as quantias 
do FCVS são repassadas, compete a gestão desses recur
sos e a cobertura do saldo devedor, caso exista, quando 
findo o contrato. 

No que respeita à importância económica de haver 
uma reversão imediata do processo inflacionário, acredi
tamos que este objetivo avulta sobre quaisquer outros no 
momento e o Sistema Financeiro de Habitação deve con
tribuir_ tambêm para ele, bem assim as demais insti
tuições de crêdito brasileiras. O sacrifício que possa-estar 
contido num adiantamento de ganhos no presente, se ar
ticula às poSsibilidad-es de antecipar resultados logo a se
guir. Na média, é certo que o saldo será amplamente fa
vorável ao setor, 

A inflação gera instabilidade, que atinge os menos 
protegidos, e, se acompanhada de menor crescimento da 
produção, maior é o sacriflcio social, na forma da rotati
vidade da mão-de-obra- no emprego-e menores salârios 
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(pelo aumento da concorrência entre os próprios traba
lhadores e falta de perspectivas das próprias empresas 
sobre a rentabilidade futura), ou o pior, o desemprego 
aberto ou mascarado por rendimentos insuficien_tes, ve
xatórias. 

Uma comparação entre os beneficias advindes dare
dução do processo inflacionáro e os custos setoriais 
implícitos nesse movimento descendente dos preços su
gere uma vantagem inequívoca para o primeiro termo, 
quer o ângulo econômico, qOer- núinã visão social da ma
téria. 

Sabemos que está na hora de uma to~_a~a de dcci~_ões 
no âmbito interno, a fim cfe evitar--o ag:favãmen~o das 
tensões, muitas dã.s Cj_uãis dêsneceSsárias_._ ~o_ momento 
importa gclrantir teta àqueles quC estão com rendimentos 
submetidos a um constante assédio de despesas inadiá
veis crescentes. Outras consíderaçÕes Que possam ser fei
tas, assumem a forma de subalternas à anterior, que é 
portanto a fundamental e que merece ser apreciada antes 
de tudo com simpatia, dada a dramaticidade do momen
to. 

Ao Congresso cabe dar essa prova de sensibilidade, 
atributo que nunca faltou à representação popular brasi
leira nos instantes mais graves -da nossa história. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1983. -Itamar Fran
co. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 82, DE 1983 

"Estabelece condição especial de atualização de 
débitos para com a Previdência Social, no caso e for
ma que especifica". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' Ao segurado da previdência em atraso com 
suas contribuições, até o máximo de irinia e seis (36) me
ses, é assegurado o direito de atualizaçãO dos respectivos 
pagamentos, sem acréscimo de juros, correção mone
tária e multa, desde que formalmente se disponha a fazê
lo em até seis (6) prestações mensais consecutivas. 

Art. 29 O Executivo regulamenterá esta lei dentro_ 
do prazo de trinta (30) dias. 

Art. 311_ Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificarão 

inspira a apresentação deste projeto o caso concreto 
de um segurado da Previdência Social que, tendo passa
do por algumas dificuldades financeiras na sua atividade 
de pequeno comerciante, viu-se, de-ii:penie, irnpossibili~ 
tado de honrar compromissos, inclusive os relativos às 
contribuições previdenciárias. 

Agora, quando a idade já lhe pesa sobre os ombros e 
quando a aposentadoria é a ónica· pe-rspectiva válida 
para um futuro digno, eis que o atraso das contribuições 
impede a obtenção do benefício. Se o assegUrado em tela 
quiser atualizar seus pagamentos, terá de quitar de uma 
só vez todas as prestações em dêbito, naturalmente com 
o acrêscimo de juros, correção monetária e multa, o que 
é praticamente impossível a quem, como o segurado re
ferido, não honrou as contribuições por dificuldades fi
nanceiras. 

Cuida o nosso projeto, portanto, ctC uma espécie de 
anistia relativa a juros, correção monetária e multa que, 
de resto, interessa também à Previdência Social. 

Sala das Sessões, I 1 de maio de 1983.- Nelson Car
neiro. 

( Âs Comissões de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 83, DE 1983 

Estende às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, o 
disposto no artigo 3'~' da Lei n11 6.321, de 14 de abril de 
1976 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. I~' O disposto no art. 39 da Lei n'l' 6.321, de 14 
de abril de 1976, aplica-se igualmente às' pessoas jurídi-
cas sem fins lucrativos. -

Art. 2~' ESta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. _ 

A Lei n~' 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispôs sobre 
a dedução do lucro tributável para fins de imposto sobre 
a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas rea
lizadas em programas de alimentação do trabalhador, 
em seu artigo 31', estabeleceu que a parcela .. in natura" 
paga pela empresa, nos referidos programas,_ não se in
cluiria como salário" de contribuição_ 

Assim sendo, as empresa 

- Justificarão 

A Ld n9 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispOs sobre 
a _ded_u_ção do lucro tributável para fins de imposto sobre 
a.renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas rea
lizadas em programas de alimentação do trabalhador, . 
em seu.artigo 39, estabeleceu que a parcela "in natura" 
paga pela empresa, nos referidos programas, não se in
cluiria como salário de contribuição. 

Assim sendo, as empresas sem fins lucrativos, portan
to, sem lucro tributável, deixam, muitas veze§, de partici
par desses programas, vez que, aléfll: de nã~ gozarem do 
privilégio de-dedução de tais ~espesas, ficam sujeitas à 
incidência dos encargos Sociais sobre as parcelas dos saw 
1ários dos seus empregados, pagas .. in natura". 

Como os programas de_ alimentação instituídos pela 
Lei n9 6.321, conferem prioridade ao atendimento dos 
trabalhadores de _baixa renda, o presente projeto reveste
se de inegãvel alcance social, na m_~dida em que propicia
rá, aos empregados das empresas sem fins lucrativos, 
adequada assistência alimimtar. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1983.- Raimundo Pa
rente. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.321, DE 14 DE ABRIL DE 1976 

Art. 39 Não se'indui como salário de contribuição a 
parcela paga .. in natura", pela empresa, nos programas 
de alimentação aprovados pelo Miriistério do Trabalho. 

(Às ComissOes de Constituição e Justiça, de Legis
lação Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1983 

"Dá nova redaçio ao art. 311 da Lei n~' 6.045, de 15 
de- maio de 1974, e ao se-u parágrafo l~'_" 

o- Cong-resso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 39, da lei n9 6.045, de 15 de maio de 
1974, passa a vigorar com a seguinte redaç;ão: 

__ .... Art. 3"~" O Conselho Monetârio Nacional será 
lritegraao pelos seguintes membros: 

I - Ministro de Estado da Fazenda, como Pre
sidente; 
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II - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Planejamerito da Presidência da República, que será 
o Vice-Presidente e substitu.írá o Presidente em seus 
impedimentos eventuais; 

III- Ministro de Estado da Indústria e Comér
cio, que substituirá o 'Vice-Presidente em seus impe
dimentos eventuais; 

IV - Presidente do Banco Central do Brasil, 
V - Presidente do Banco do Brasil S/ A; 
VI - Presidente do Banco Nacional do Desen

volvimento Eçonômico; 
VIl - Presidente do Banco Nacional da Habi

tação; 
yJÜ- Pre_sidente da Confederação Nacional da 

Agricultura~ 

IX - Presidente da Confederação nacional do 
Comércio 
X- Presidente da Confederação Nacional da In

dústria; 
XI - Presidente da Confederação Nacional dos 

Profissionais Liberais; 
XII - Presidente. da Confederação ?'l'acional dos 

Trabalhadores da Agricultura; 
XIII- Presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores do Comércio; 
XIV- Presidente da Confederação Nacional dos 

Ttãbalhadores da Indústria; 
XV - Presidente da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores das Empresas de Crédito; 
XVI - Diretor do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEE
SE; 

XVII - Seis (6) membros nomeados pelo Presi
dente da Repúblíca, após aprovação do Senado Fe
deral, escolhidos entre brasileiros de ilibada repu
tação e notórja capacidade em assunto~ econômico
financpíros, com mandato de dois (2) anos, vedada a 
renovação. 

§ J9 O Conselho delíberarâ por maioria de vo
tos com a presença de no mínimo doze ( 12) 
membros, cabendQ ao Presidente o voto de qualida
de." 

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.· 

Justificação 

O texto da Lei n~'" 4.595, de 31-12-64, que originou o 
Conselho Monetário nacional, estabelecia em seu art. 6~' 
que sua composição era de nove (9) membros. Alêm do 
Ministro da Fazenda que o presidia, faziam tambêm par
te o Presidente do Banco da Brasil, o Presidente do Ban
co Nacional de Desenvolvimento EconómicO e mais seis 
(6) membros nomeados pelo Presidente da Repóblica 
após aprovação do Senado Federal. 

Ã Lei n~' 5.362, de 30 de novembrQ de 1967, alterou 
esta composiÇão aumentando de seis (6) para sete (7) os 
membros nomeados pelo Presidente da República após 
aprovação do Senado Federal. Nota-se portanto que os 
dois textos da lei dava ao Senado Federal o direito de 
aprovar os nomes indicados pelo Presidente e também 
que a maioria dos membros que compunham o Conselho 
era formada por representantes da sociedade civil. 

Todavia, a partír de 1969, com o Decreto n~' 65.769 de 
2 de dezembro, é retirado ao Senadq Federal o direito de 
aprovar os nomes indicados pelo Presidente da Repúbli
ca e a composiçãO do Conselho passa a ter como maioria 
os órgãos do Governo Federal. Daí por diante, sucessi
vos Decretos presidenciais alteram ainda mais, à revelia 
de qualquer interferência, a estrutura orgânica do Con
selho Monetário. 

Vale .salientar que o Governo tinha duas intenções 
bem claras quando baixou o Decreto n9 65.769. A pri
meira delas, impedir gradativamente que o Congresso 
Nacional continuasse a opinar sobre assuntos· 



econômico~fmanceiros e em segundo lu8ar, transformar 
o Conselho Monetário Nacional em ârea privilegiada 
dos interesses do Governo e de sua tecOocraCia que CÓlo
cava em prática o modelo exportador e de crescimento 
rápido da economia. Vale salientar finalmente que tanto 
as leis que criaram ê modificaram o Conselho quanto os 
inúmeros Decretos que foram editados para corrigi-lo, 
tiveram uin só objetivO; adaptâ-lo aos interesses- políticos 
supremos do Estado, através da eliminação de qualquer 
obstãculo à sua ação. 

Dessa maneira, o Conselho -Monetãiici" NaciOnal cons
titue um laboratório de política económiCa em aplicação 
que, por suas características e vinculações, abrange todo 
o aparato administrãllvO do Governo. EsSe laboratório ê 
dirigido de forma centralizada pela equipe ec0n6ffiica do 
Ministro do Planejamento.- Ãssiili, o gTaU de centrali~ 
zação da política ec0i1.6mica em mãos da tecnocracia al
cançou tal magnitude que até mesmo os representantes 
das grandes empresas nacionais não conseguem exercer 
sobre ela nenhuma influência. A exclusão pOlítica da so
ciedade civil nesse caso, não se limita unicamente às êlas~ 
ses trabalhadoras. Diversos segmentos representativos 
da indústria e do comércio têm se juntado à oposição na 
crítica à política económica do Governo. 

O projeto que trago a esta Casã e que modltica o art. 
39 e o parágrafo 19 da lei n9 6·.045, de 15 de maio de 1974, 
em vigor, procura justamente incluir a sociedade civil no 
espaço de participação das decisões de política económi
ca tão estreitado pelo Governo através de inúineros De
cretos de encaminhamento jurídico inClusive duvidoso. 
Por isso, incluímos na composição do Conselho Mane~ 
tário nacional, representantes dos empregados e empre
gadores. Por outro lado, procuramos igualmente devo!~ 
ver ao Senado Federal, a faculdade de aprovar os nomes 
indicados pelo Presidente da República como ocorria até 
a edição do Decreto n9 65.769 que retirou do Senado Fe
deral esta prerrogativa. 

Superar o isolamento, forçar a abertura de canais de 
participação, fazer Vater o grau de representatividade de 
que dispõe na realidade, constitue uma tarefa poiftiCa 
das mais importantes para o Congresso Nacional nos 
tempos de crise em que vivemos. O colapso da economia 
ê a porta de entrada para se chegar a um novo caminho. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1983.- HenriqUe San~ 
til/o. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N• 6.045- DE 15 DE MAIO DE 1974 

Altera a constituição e a competência do Conselho 
Monetário NadonQI, e dá outras providências 

Art. 39 O Conselho Monetário Nacional será inte~ 
grado pelos seguintes membros: 
1-Ministro de Estado da Fazenda, como Presidente; 
II - Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Plane

jamento da Presidência da República, que serã o Vice
Presidente e substituirá o Presidente em seus impedimenK 
tos eventuais; 

III -Ministro de Estado da Indústria e do Comércio, 
que substituirá o Vice-Presidente em seus impedimentos 
eventuais; 

IV - Presidente do Banco Central do Brasil; 
V - Presidente do Banco do Brasil S.A.; 
VI - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvi~ 

menta Económico; 
VII --Presidente do Banco Nacional da Habitação; 
VIII - Três membros nomeados pelo Presidente da 

República entre brasileiros de ilibada reputaçã-o e no
tóóa capacidade em assuntos econômico~financeiros, 

com mandato de cinco anos. 
§I<~ O ConSelho deliberará por maioria de votos com a 

presença, no mínimo, de seis membros, cabendo ao Pre
sidente o voto de qualidade. 

§ 29 Os demais Diritores do Banco Central do Brasil 
participarão das reuniões do Conselho Monetário naciO
nal sem direito a voto. 

DIÁR!b'oó CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

§ -39 O Presidente do Conselho Monetário Nacioiial 
poderá convidar para participar ~as ~C?uniões, sem d!rei
to a voto, outros Ministros_de Estado, assim C~?mO repre
sentantes de entidades públicas ou privadas. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Ser
viço Público Civil.) 

O SR. PRESI_DENTE (Almir Pinto)- Os pr9jelos li
dos serão publicados e remetidos às comissões compe
tentes. 

Sobre _ _a mesa, projeto de resolução que vai ser lido 
pelo Sr.- 19-Secretário. 

S lido o segÜinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 35, DE 1983 

Cria a Comissão de Assuntos Imobiliários e Habi-

Art. 19 O Regimento Interno do Senado Federal 
passa a VigOrar com as seguintes alterações: -

I) Incluído o item Comissão de Assuntos lmobi
Iiârios e Habitacionais (CAIH) sob o número 3), os de~ 
mali itens do art. 73 .sãO renumeradOs como Se segue: 

1) '''''''' ... '.''"'.'.' ... ' ... '•"•"' 
2) ,.,,,,.~,.,.,,., ••• , .•.••••••••••.• 
3) de Assuntos ImobiliãdciS e Habitacionais 

(CAIH); 
4) de Assuntos Regionais (CAR); 
5) de Constituição e Justiça (CCJ); 
6) do Distrito Federal (CDF); 
7) de Economia (CE); 
8) de Educação e Cultura (CEC); 
9) de Finanças (CF); 

10) de Legislação Social (CLS); 
11) de Minas e Energia (CME); 
12) de Municípios (CM); 
13) de Redação (CR); 
14) de Relações Exteriores (CRE); 
15) de Saúde (CS); ~ ~ 

16) de Segurança ~acional (CS_N); 
17) de Serviço Público Civil (CSPC); 

18) de Transportes, Comunic-ãÇões e Obras 
Públicas (CTCOP); 

2) Incluído o item 2) Comissão de Assuntos Imobi~ 
liârios Habitacionais, 9 (nove), os demais itens do art. 78 
são renumerados como segue: 

1) . .,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,., . ., .•. 
2) Com~ssão de Assuntos Im9biliãrios e Habi~ 

tacionais, 9 (nove); . 
3) Assuntos Regionais, 7 (Sete); -
4) Constituição e Justiça, 15 (quinze); 
5) Distrito Federal, II (onze); 
6) Economia, II (onze); 
7) Educação e Cultura, 9 (nove); 
8) Finanças, 17 (dezessete); 
9) Legislação Social, 9 (nove); 

10) Minas e Energia, 7 (sete); 
lt) Municípios, 17 (dezessete); 
12) Redação, 5 (cinco); 
13) Relações Exteriores, 15 (quinze);-
14) Saúde, 7 (sete); 
1_5) Segurança Nacional, 7 (sete); 
16) Serviço Público Civil, 7 (sete); 
17) Transportes, Comunicações e Obras Públi~ 

cas, 7 (sete). 
Art. 29 A Comissão de Assuntos Imobiliários e Ha

bitacionais -cOffipete oj)lnar sobre: 
I- Migrações internas; 
II- Distribuição espacial da população, da posse e_ 

da propriedade; 
III-Uso do solo, planejamento territoral, parcela~ 

menta e z.oneamento; 
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IV - Construção e urbanização em Áreas Metropo
litanas; 

V - Política nacional habitacional e Sistema Fi
nanceiro de Habitação; 

VI- Mercado Imobiliário; 
. VII- Tecnologia da Construção; 
VTII - Incentivo à exportação de bens e serviços na 

área da construção civil; 
IX - Cooperação internacional no campo da habi

tação e do desenvolvimento urbano; 
X- Sistema Financeiro· de Saneamento, Saneii-

mento básiCo __ e __ equip_amentos comunitários; __ 
Xf- Arrecadação e movimentação do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
XU - Sistema Brasileiro de Poupança e Emprêsti· 

mo. 
Parágrafo único. A comissão de Assuntos Imobi~ 

liários e Habitacíonais funcionará também como órgão 
técnico inCumbido de estudos e levantamentos dentro de 
sua área de competência. podendo promover consultas a 
têcÍlicciS especiatiàdos de qUalquer nível di formação e 
diligenciar a publicação de pesquisas, reuniões, semi~ 
riários, cOnferên~ias e sim~ósios realizados, com o obje
tivo de propor medidas legislãtivas para o aprimoramen
tO de desempen-ho da relação homem-moradia no País. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

Art. 49 Revogam-se as disposições em. contrário. 

Justificação 

Ao submeter à elevada apreciação do Senado Federal 
o presente Projeto de Resolução anima~me o espfrito de 
con~ribuir para aparelhar a Instituição de um instrumen
to de estudo e análise de um dos mais palpitantes temas 
da realidade brasileira: o homem e seu habitat. 

O exame detido do Regimento Interno sugere um vá
cuo que precisa ser urgentemente preenchido para dotar 
a Casa· de mecanismos que, em última análise situarão 
no cerne da mais ambiciosa conquista do bomem médio 
brasileiro - a habitação. 

Com efeito, tOdas as pesquisas revelam que as con~ 
dições sociais, infra~esti'uturais e económicas do País 
conduziram o Governo a um imenso esforço para, atra~ 
vês da viabilização de oportunidades para aquisição da 
casa própria, estancar o déficit de moradias, preocupado 
com o crecimento vertiginoso e o inchamento das cida
des de maior porte e zonas periféricas. 

Até 1963, à míngua de legislação hábil, o mercado 
imobiliário e habitacional direcionava~se prevalentemen
te para as classes de alta e média renda, surgindo com o 
advento do BNH, em 1964, perspectiva de alento para os 
segmentos menos aquinhoados. Dinamizou~se o mei-cã:.: 
do da construção civil, ultrapassados, ainda em 1982, os 
quatro milhões de fiÕanciamentos de unidades habita
cionais. 

_Malgrado a respeitabilidade das cifras, que indicam as 
cautelas governamentais com o atendimento das popu
lações de baixa renda, pois ni.8is da metade dos 544- Inil 
finanCiamentos do ano passado foram dirigidos para 
áieãs.:. de interesse social, providos os conjuntos dos im~ 
plementos básiCos e de_ equipamentos comunitários, O 
certo é que perdura imensa defasagem entre os candida~ 
tos a satisfãzer e os Plailos e projetas em execução. 

O Plano Nacional de Habitação Popular - (PLA
NHAP). a cargo das COHABs estaduais em favor das 
famflias com renda até cinco salários mínimos; o PRO
MORAR, na faixa dos três salários minimos, aí incluí~ 
dos os favelados e ocupantes de terrenos cedidos pela 
União, Estados e Municípios, tanto nas capitais como 
no interior, prioritariamente aquinhoados aqueles patrf~ 
cios mais vulneráveis ainda pelas secas que os alcança
ram no Nordeste ou pelas cheias do São Francisco-e do -
Tocantins, tanto um quanto o outro se entremostram in~ 
suficientes para colher a legião dos sem teto e sem lar. 

Acusa~se o órgão central do Sistema de sacrificar o so
cial em homenagem à estabilidade financeira, indíssona-
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mente criticados os parâmetros da correção monetária, 
incidente para sustentar os preços reais das aplicações 
imobiliãrias. 

A ação tentacular do BNH abarcou e deu continuida
de ao PROSJNDI, PROHMP-e -PROHASP, vinculados 
ao elenco dos trablhadores sindicalizados, dos serviços 
públicos e das empresas sensibilizadas com a construção 
de casas para seus empregados, respectivamente, sem 
embargo dos investimentos no Programa lnsÜtutos, ati
nente a entidades assistenciais, Programa de Lotes Urba
nizados, de Complementação de Habitação e Plano da 
Casa Rural (PLACAR), em fase embrionãria. 

O raio operacional igualmente abrangeu o Plano In
quilino, o Programa Condomínio e o conheCido -R~ 
CON - financiamento do materiil-de construção para 
casa própria. -

De outro ângulo, mais da metade dos Municípios bra
sileiros - 2.496 --já se beneficiaram do PLANASA, 
com a portes de 164,2 bilhões de cruzeiros em 1982, ano 
durante o qual pouco mais de 12 unidades municipais 
passaram a integrâ~lo. 

Ainda no ano de 1982, compreendidos o setor habita
cional e de desenvolvimento urbano, as aplicações globa
lizaram 910, I bilhões. 

Reconheço que enorme diferença quantitativa separa 
as 120 mil unidades produzidas até nos primeiros anos 
da dêcada de 60 pela atuação governamental dos mais de 
quatro milhões de hoje, perdurando, contudo, a necessi
dade da formulação de novas estratégias para responder 
aos desafios da intensificação do crescimento urbano e 
pressões sociais defluentes. -

A aplicação da correção monetária sobre os depósitos 
de poupança, letras imobiliárias, empréstimos e financia
mentos habitacionais restabeleceu o hábito de poupar e 
dinamizou a indústria da constrUção civil e de materiais 
de construção. PossibilitoU, dessarte a absorção da mão
de-obra não qualificada, mas está gerando insatisfações 
dós mutuários, contrafeitos com as contínuas elevações 
das amortizações. 

A arrecadação e movimentação do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) inegavelmente conferiram 
ao BNH consolidação financeira como instrumento de 
desenvolvimento social, estruturado, enfim, o Sistema 
Financeiro de Habitação no~ 3.gentes promotores ejou 
fmanceiros seguintes: 

a) companhias de habitação (COHABs) e organis
mos assemelhados; 

b) cooperativas habitacionais; 
c) institutos de prevídência social, -montepiOs esta~ 

duais ou municipais; 
d) construtoras em geral, cadastradas no Banco; 
e) carteiras hipotecárias dos clubes, ass-ociações e 

caixas militares; 
f) sociedade de crêdito imobiliário; 
g) associações de poupança e empréstimo; 
h) caixas econômicas e outras instituições, a critério 

do BNH. 
A teor do exposto, fácil inferir a complexa rede em que 

se desdobra o Sistema, aqui e acolá apontados conjuntos 
habitacionais problema, a despeito da fiscalização e 
acompanhamento das obras contratadas. O mesmo, 
aliás, ocorre na vasta gama das APEs, como recentemen~ 
te aconteceu com o Grupo Delfin. 

Projeções do Banco Mundial estimam que o Brasil 
chegará ao ano 2000 com 177 milhões de habitantes, 
aconselhando-nos a prudência encontrar soluções autô
nomas para os nossos problemas, primordialmente por 
causa dos desequilíbrios na distribuição da população e 
na expansão económica. 

Tanto quanto possível, em resumo, esta é a dimensão 
da problemática, a partir das migraçõeS lliiernas e do uso 
irracional do solo, sem esqu-ecel'íílos inclusive a coope
ração internacional tio campo da habitação e do desen
volvimento. Aí surge o Banco MUndial (BIRD) como fi
nanciador, via BNH, de programas habitacionais espe· 
ciais, como os de lotes urbanizados, programa de sanea
mento básico e de desenvolvimento urbano e assistência 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

técnica-na rormu1a"ção de políticas urbanas e habitacio
nais. 

No Banco Interamericano de Poupança e Emprésti
mo, ademais, o BNH possui_ participação acionária de 
porte, por seu intermédio favorecida a importação de 
bens e serviços brasileiros do setor da construção civil. 

A interveniência do corretor de imóveis no mercado 
imobiliáriO, apesar da falta de organização imperante, ê 
significativa. 

Publicação do Conselho Federal da categoria, na rea- -
lídade, sustenta que o problema habitacionai_brasilefrO ê 
antes de tudo político e depois econômiéo:associada di
retamente sua evolução ao crescimento desordenado da 

- população urbana, fruto da expansão industrial. 

De fato, o incontida deslocamento dos contigentes ru
rais para os centros de maior progresso transfornou a fi
sionomia do País jã na década de 30, acentuado o fenô
meno em pós o término da segunda grande conflagração 
mundial. 

A crescente .exigência agrava-se pelos constantes flu
xos e refluxos do ritmo de construções, como sucedeu· 
nos anos de 1976 a 1979 e acentua-se na presente quadra. 
Coexistem dois mercados perfeitamente diferenciados: o 
Clã faixa de_baixa l-enda, onde o BNH aparece quasesoli~ 
_tário pela falta de atrativos para a iniciativa privad:i~ e o 
voltado para as classes de renda elevada, distinção que se 
alicerça mesmo nos níveis de fmanciamentos. 

Incentivar o mercado imobiliário pela instituição de 
uma estrutura de preços compatível com a realidade 
sócio-econômica parece ser a grande meta a atingir, com 
marcada repercussão na seara dos valores locaticios. 

Convéin- recordar, por pertinente, que a desativação 
de obras públicas vem acarretando pa!pâvel dese
qUilíbrio no mercado de construções, a ponto de o 
DASP, preferentemente em Brasília, ingressar nas ativi
dades de construção e administrã.ção. 

Cumpre também sinalar que os aumentos dos mate
riái.S de c_onstrução superam as correções oficiais das 
UPCs e ORTNs, com marcados reflexos no mercado, 
apesar das tentativas de padronização dos materiais de 
construção. 

A Lei 6.766/69 nã.O conseguiu estancar a irracionali~ 
dade do uso do solo. Inviável na prática, só teve o con
dão de favorecer os loteamentos clandestinos. 

O custo· da infra-Cstiuiura---; acl-escida do preço do lote 
e do fin~~iamento,_ ~onverteu em pésadelo o sonho da 
casa própria, pela dí"fc:rença entre a renda do interessado 
e o custo ideál. 

De resto, as medidas econômicas decretadas pelo Go
vernO influem poderosamente no ramo imobiliârio, aos 
seus efeitos não estando imune o orçamento do BNH, 
pelas discrepâncias dos índices da in{lação esperada em 
confrontq conl os indicadores efetivamente apurados. 

-Com as majorações salariais Clil patamares abaixo da 
inflação, configura-se um quadro flagrantemente desfa~ 
VQrâvel para o ramo imobilário e habitacional. Estes de
safios, to_davia, impelem-nos a repensar as_ distorções, 
com o ânimo de restabelecer a relação entre os valores de 
financiamento do BNH e o número de metros quadrados 
financiados. 

Estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Banco Na
cional da Habitação e da Imobiliária HABITAT, do Rio 
Grande do Sul, revelam que; ... em 1972 um salário míni
mo comprava 4 UPCs e 0,5 m2 de construção. Já no final 
de 80, o salário mínimo comprava lO UPCs e 2;21 m 2 

construidos". 
O desvio de recursos do SFH para outros segmen-

tos econômicos maximiza as dificuldades mercado lógi
cas, quase que invariavelmente se constatando o custo 
unitário bás_ico da construção suplantar o valor da UPC. 
Embora pareça fantasia, a UPC hoje sequer compra 10 
centímentos quadrados de constrtução ... E, no conjunto, 
importa examinar a tendência da relação salário mínimo 
- UPC - ORTN, para os ajustes dévidos. 

Em homenagem aos corretores, permito-me transcre
ver parte da monografia elaborada pelo Conselho Fede-
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ral a respeito do papel da categoria, inserido em estudo 
concernente ao mercado imobiliário: 

PAPEL DO CORREtOR DE IMÓVEIS 
A função básica do Corretor de Imovéis é servir de in

termediário na compra, na venda, na locação e adminis
tração de imóveis. 

A cada dia, o Corretor adquire maior importância no 
mundo dos negócios, entre outras atividades, como im
pulsor do processo de descontração urbana, usando seu 
dinamismo para melhorar a relação sociedadejhabi
tação. 

Sua atuação se desenvolve unindo pessoas, oportuni
dades e idéias~ Como mediador, serve às partes que se 
aproximam para a realização de negócios, procurando o 
acordo e auxiliando no preparo de todos os detalhes. 

O papel-da corretagem imobiliária desenvolve-se atra
vês de um elenco de atividades e funções distintas, assim 
reconhecidas. 

ATIVIDADES: 
- atender aos clientes; 
;;.;... conhecer o perfil e oportunidades do mercado imo-

biliário; 
- comercializar imóveis; 
-:- conh~er empreendimentos imobiliários; 
.:...: vênder e adquirir imóveis; 
-providenciar docl!-mentação de imóveis de cliente; 
,__ administrar bens imóveis; 
-~conhecer as disposições legais; 
- locar im6veís. 

FUNÇOES 
- incorporar e construir imóveis; 
-avaliar o imóvel; 
- encaminhar fmanciamentos imobiliários; 
- conhecer os instrumentos de transações; 

_.....:. controiãr e contabilizar os serviços prestados; 
- consultar entidades públicas oficiais; -
- propiciar casa própria a quem não tem. 
Alêm disso, _ele age como acelerador das atividades co

merciais, orientador do -procesSo de decisão de cada 
comprador e: viabilizad-or de iodo o mercado imobiliário. 

Espaço que ele começa a ocupar na sociedade é jl:lstifi
cado pela ação de cem mil profissional que, no desempe
nho de suas atividaQ_es, ~tão contribuindo com o Gover
no para o desenvolvimento econômico e social do Pais. 
Po~anto, é Uma classe que, li cada día, mais se atiiina no 
cenário nacional. 

A moralização__ da profissão _e: a defesa dos interesses 
da classe representam as__ mais importantes metas do 
Conselho Federal de Corretores de Imóveis, dos Sindica
tos de Corretores de Imóveis, e das Associações Profis-
sionais de Corretores de Imóveis existentes em todos os 
Estados brasileiros''. 

A produção e_ cõmercialização de imóveis, orgaÔiw 
zação e modernização do merCado imobiliário são pro· 
postas sérias que teremos de considerar, pela sua impor
tância na formação do produto interno. De igual sort~ 
os efeitos do imposto sobre operações financeiras nos fi
nanciamentos para aquisição de moradia e condições de 
abatimento no imposto sobre a renda nesse tipo de ope
rações, prazos e esquemas de amortizações, acesso às 
fontes de: giro atravês da rede bancária, níveis de pro
gressividade do imposto territorial urbano, reorientação 
dos agentes financeiros no mercado imobiliário, criação 
do Cadastro Imobiliário Nacional e manutenção das li· 
nhas de financiamento para imóveis usados em níveis 
que não desestimulem a construção civil. 

Senhores Senadores: 
O projeto não abiscoita atribuições deferidas a outras 

Comissões. Tampouco colide com as exigências de or
dem constitucional, jurídica e de técnica legislativa. 

__ Quando falamos em migrações intemas. por exemplo, 
não avançamos na seara da Comissão de Agricultura e 
da Comissão de Relações Exteriores, sufragadoras am
bas_ das rubric;as emigração e imi'gração- arts. 98, VI, e 
11, r, a. Este último aspecto, ademais, desemboca naCo~ 
missã.o de Saúde quando enfocada a imigração sob a óti
ca higiene e saúde. 
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A~ordos internacionais sobre saúde obrigam ao pro
nunciamento da CS, sem elidir o exame da Comissão de 
Relações Exteriores,-regiirientalmente com alçada para a 
emissào de pareceres concernentes tambêm quanto ao 
turismo, por índole e definição legal uma indústria que _o 
Senado encartou na lata abrangência das atribuições da 
Comissão de Economia - a,rt, 106, V. 

Operações de crédito (CE, art.106,II), câmbio e trans
ferência de valores para fora do País, pedidos de_ emprés
timos, operações ou acordos externos quando se trata Qe 
matéria financeira e qualquer matéria, mesmo privativa 
de outra Comissão, desde que, imediata ou remotamen
te, influa na despesa ou na receita pública, ou no patri
mônio da União (art.l08, lV, VI e VII) porventura'não 
configuram, em tese, espécies do mesmo gênero? Lã, a 
Comissão de Economia; aqui, a Comissão de Flnanças_, 

A alienação ou concessão de terras públicas com ârea 
superior a 3.000 {tx:ês mil} hectares insere-se nas compe
tências da Comissão de Agricultura- art.98, IX- e da 
Comissão de Constituição e Justiça- art.l00,2l, mas 
quem oferece o Projeto q~e autoriza a alienação de ter
ras é a Comissão de Legislação Social- art.I09, pará
grafo único. 

Nada a estranhar porque o art. t3l convalida o estudo 
de qualquer matéria em reunião conjunta de duas ou 
mais Comissões, na consagração_ da teoria processual da 
competência cumulativa. Assim, mesmo que esta fosse a 
hipótese, o projeto teria o condão de_ prospe~<~:r, tanto 
mais quando não invade rincão alheio e evita disqui
síções adstrítas ao mesmo tema. 

Se o fator invasão inexiste, é claro que pode tranquila
mente ser agasalhado. Ad argumentandum, a Comissão 
de Assuntos Regionais- art.99- cinge-Se aos organis
mos regionais de planejamento e execução dos corres_
pondenles programas e planos de desenvolvimento -
SUDENE, SUDAM, programas de desenvolvimento do 
Centro-Oeste e SUDESUL. 

Idêntico racíoChlío .se apliCaTComfS:sãO -de Municí
pios, onde as chamadas operações de crédito e convênios 
em qualquer âmbito (Resolüção fi9 132, de 1979, art. 2'1, 
incisos IV e V, impelem à audiência da Comissão de As
suntos Imobiliários e Habitacionais no seu leito específi
co. 

Desapropriação figu'fã" riO rol da Comissão- de .Consti
tuição e Justiça (art.IOO, item 8), nem por isso podendo a 
Comissão de Agricultura çleixar de ser ouvida quando o 
ato expropriatório vincula-se ao Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Ag_ráría - INCRA. 

Quod abundat non nocet, consigna a sabedoria do pro
vérbio. Nela nos fundamentamos para, conscientemente, 
fazer contar da relação dos encargos da CAlH a_ cons
trução e urbanização em áreas metropolitanas, supeda
neados nos precedentes invocados e sem qualquer in
tenção de afastar do comum debate da matériã 3 di_gn8: 
Comissão dos Munic_ípios- Resolução n9 132,- de 1979, 
art. 2'1, inciso VIII. 

Por fim, impede ressaltar que as duas primeiras alte
rações preconizadas visam a ajustar a numeração do Re
gimento à criação da falada Comissão dos Municípios, 
na expectativa de que, no mérito, o excelso Colegiada sa
berã captar, como de hâbito, os anseios que procuramos 
traduzir na elaboração deste Projeto_ ora submetido ao 
prudente alvedrio da Mesa e dos Nobres Pares. 

No aguardo da generosa acolhida que a Casa Sempre 
empresta às iniciativas embasadãS nO ideal de servir, 
confio n"il aprovação, desde logo submisso aos áureos su
plementos dos mais doutos i_nteressa<l.os no aperfeiçoa
mento da propositura. 

Sala das Sessõ_es, 11 de maio de 1983.- Carlos Alber
to. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O projeto que 
vem de ser lido serâ publicado e ficará sobre a mesa, pelo 
prazo de três sessões or_din_ârias, para recebimento de 
emendas, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimentos cuja leitura será feita 
pelo Sr. 19-Secretário. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 656 DE 1983 

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n'l 57;-de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, a elevar em CrS 206.675.000,00 
(duzentos e seis milhões, seiscentos e setenta e cinco _mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a 
reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, li de maio de 1983. - Aloysio Cha
ves. 

REQUERIMENTO N• 657, DE 1983 
- ---- --

Nos termos do disposto no art, 367 do Regimento In
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução n998, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$ 584.224.200,00 
(qUinhentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte 
e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se 
necessária. 

Sala das Sessões, 11 de maio de 1983.- Aioysio Cha-
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - OS reQueri
mentos que ac'abam de ser lidos séião publicados e in
cluídos, oportunamente, em Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- A Presidência 
comonica que, nos termos do art. 278 do Regimento 1!1-
temo, deterrlünOu- o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n<:> 83, de 1981 (n"' 2.101/79, na Casa d~ qrigem), 
que altera o art. 237 da Lei n"' 5.869, de 11 dejageiro de 
1973 -.Código de ProCesSo Civil, e dá outras providên
cias, por ter recebido parecer contrãrio; quanto ao méri.: 
-to, da comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Fábio Lucena. 

O SR. FÁBIO LUCENA (Pronuncia o seguinte dís
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Somos de oposição; não à pessoa do Senhor Presi
dente da República, em quem reconhecemos homem de 
vida austera e de mãos limpas, mas à atitude poUtica e so
cial de .seu govemo"' (João Mangabeira, citado por Au
rélio Viana, in.. "Comentário" à Confeiêrii::ia do eminente 
Senador Luís Viana Filho, pronunciada na UnB em no
vembro de 1981). 

Oposição, Sr. Presidente, à atitude política e social do 
governo, não à pessoa do chefe. do Estado, mas aos da
nos que essa política vem causando, vai fazer vinte anos, 
à Nação brasileira. Porque, em verdade, desde o primei
ro rompimento da ordem constitucional em 1964, tive
mos vários chefes de Estado, mas um só governo. 

Vem-se levantando, com -insistência, a tese da ree
leíção do atual Presidente da República, depois de se ha
ver insistentemente falado elij. "conciliação". Por não se 
ter conseguido definir, dentro de um pragmatismo que 
pudesse pelo menos ser entendido, o que seja a. ""conci
liação" pretendida, sobre ela se deitou pedra mortuária. 
Em seu lugar, a reeleição do Presidente ocupa substan
ciais espaços na imprensa e,_ neste Parlamento, divide 
opiniões expressas, e até os murmúrios. 

Em primeiro lugar, não é bem reeleição o que estã em 
gestação, mas prorrogação. Uma vez mais prorrogação, 
-eis que o atual President-e da República, antes mesmo de 
ser eleito para o cargo, pela via indireta,jã téve o manda
to prorrogado por um ano. E quem o pmrrogou foi seu 
antecessor, General Ernesto Geisel, ao impor à Nação a 
Emenda n'l 8 à Constituição, aos 14 de abril de 1977. O 
que pretendem, pois, é o continuismo, desta vez não so
mente do sistema de poder, mas da pessoa que o repre
senta. 
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Continufsmo, sim, continuísmo da regência trina -
Delfun, GillvêaS e Langoni- desses irresponsáveis que, 
sob os cândidos olhos do Presidente, negociaram a sobe
rania_ n~cionaljuntO aos cofres de banqueiros internacio
nais. 

Oiçamos um pouco o Patrono deste Senado, Dr, Rui 
Barbos.a:: 

""'Se me disserem que uma grossa nuvem de gafa
nhotos, rumorejando ao longe como a marcha de 
um exército, encobre o sol, e tolda o dia, não preci
sarei de ser vidente, para ver de antemão talados os 
campos e destruídas as colheitas. Se nos avisarem de 

-que se aPf-oxima uma transmigração de ratos ou to
peiraS, qua.tquer lapúrdio rezarâ pela sorte das hor
tas e searas. Se o lobo das abelhas, o terrível filantro 
apívoro, invadir o sUhal, o mais rústico dos abelhei
ros desesperarã das suas colmeias, verã o alveário 
assoladO, exterininada a indústria do mel e os cor
tiços convertidos em cemitério do alado povo que os 
habitava" (Rui ...... 0 Governo Hermes"). 

Não é preciso -ser Vidente, nem Iapúrdio ou rústico 
abelheiro, para ver que a regência trina, sob os olhares 
cândidos do Presidente, talou os campos e destruiu as 
. colheitas, que não adiante nem mesma rezar pela sorte 
das hortas e searas porque o avelârio está assolado, ex
terminada, a indústria do mel; e os cortiços, se não for 
contida a nefasta ação-do triunvirato, serão convertidos 
em cemitério do povo que os habita - que não é alado 
- do povo brasileiro,, "O marinheiro bom --explica o 
Dr, Rui Barbosa - sabe o sentido ao negrume do olho 
de boi, que dos longes do horizonte lhe denuncia o tutão, 
Os arraes do barco não se iludem com o bramir das on
das nos recifes vizinhos. Quando os estremeções do ter
remoto abalam a crosta .do globo, o próprio instinto dos 
irraCiOnais enxerga o horror do cataclismo. Levando_ à 
beira ae-·uma- voragem, o onagro mesmo enteza as ore
lhas, finca os cascos à borda, e retrai os membros, embo
ra a loucura do suicídio cegue o cavaleiro, que lhe fustiga 
as ancas, e lhe pica de esporas o ventre ensangUentado". 

Tudo se resume numa sentença: o povo brasileiro é um 
povo menor e não pode viver - na opinião dos_ gover
nantes- sem a tutela dos governados. Tutela que já vai 
atingir vinte anos. Era o mesmo conceito que a Colônia e 
o Impêrio tinha dos escravos. E_ quase quatro séculos de
córtéiam até que fosse abolida a escra_vidãºl 

to continuísmo da tutela, assim, o que estã em anda
mento. 

, , "Os indicadores do mês de abril - escreve o 
diãiiO ~'DF-Repórter" (edição de 27 /04/83)- con
tinuam a mostrar o agravamento da situação econô:. 
mica; no dia 1 S, a taxa para aplicações ovemight 
atingiu o recorde de 20,3%; no dia 16, o Banco Cen
tral lançou no mercado quase 300 bilhões de cruzei
ros em ORTNs; as taxas bancárias para descontos 
de duplicatas aumentaram, com relação à tabela di
vulgada pelos Bancos hã IS dias atrás. E, para com
pletar o quadro sombrio, as duas últimas reVe
lações: a estimativas da inflação ·do mês, feita pela 
assessoria econõmíca do Ministério da Fazenda: en
tre 8 e 9 por cento, enquanto o desemprego continua 
a gerar tumultos e problemas, desta vez no Rio de 
Janeiro". 

PrQssegue a mesma fonte: 

.. ~·Estes são os dados do front interno desta con
juntura inflacionária. Com relaçã~ ao.f!C!nt externo, 
os indicadores não são numéricos, mas são igual
mente reveladores: Delfim e Galvêas, fora do Brasil 
por mais de uma semana. Ambos nos Estados Uni
dos, e ambos .conversando com banqueiros, autori
dades do Tesouro americano e importadores. Isto 
no momento em que, no Brasil, o Presidente do 
Banco Central admite que continuamos a atrasar 
nossos pagamentos e que o sufoco de caixa vai con-
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tinuar pelo menos até junho, data-limite que Tan
credo admite para a m~ratória, .. negociada",_a que 
ele já aderiu. Em outras palavras, o aperto continua. 
A reunião de Londres - sabe-se hoje - fq.i cercada 
de ceticismo. Um dos participantes, porta-voz do 
Deutsche Bank, refugou as alegações brasileiras 
sobre o superávit de 515 milhões de dólares da ba
lança comercial, com uma revelação desconcertan
te: ele foi conseguido pela redução de US$ 800 mi
lhões nas importações de petróleol" 

A informação prossegue:. 

.. "Mais do que isso ....;... disse o banqueiro_ f!!_emão 
- , a única coôc!usãô -vãli"da é que o Brasil, apesar 
do superávit, impoffoU- mais nesse primeirO trimes
tre e exportou menos, que em igual período no ano 
passado. Logo, a etõfiOmia não mostra sinais dC re
cuperação e, sem esSe dado, não se atingirá os 6 bi
lhões de dólares de superávit prometidos ao Fundo 
Monetário Internacional. Algo que, segundo se sa
be, junta-se à redução do dêfict público;· de 16% 
para 8,8% do Produto Interno Bruto, igualmente 
prometida ao FMI e também não atingida. Com 
esse quadro, cabe perguntar: há alternativas previs
tas para a política econômica, se as coisas continua
rem como estão, ou vamos apenas continuar·es-pe. -
rando? Esta, a pergunta ansiosa qUe um-executivo 
de multinacional fazia esta Semana a- um polític9, 
em viagem para Brasília: A pergunta, obviamente, 
ficou sem resposta que o-pollticÕ não soube dar- e 
que o executivo buscou avidamente nos gabinetes a 
que tem acesso. Por enquanto, disseram, a espe
rança é que tudo dê certo". 

Mas esse é apenas um ângulo do quadro, do negrega
do quadro que querem que continue, sob o prCiCXto da 
reeleição· do Presidente da República, a que: me oponho, 
tenazmente, dentro da lei, não pela pessoa Presidente,· 
homem de vida austera e de mãos limpas, mas porque 
prefiro colocar-me ao lado da Nação angustiada pela he
dionda ação da tróica que dirige a política econômica. 

Se não bastasse, eis o que-informa o semanâr1o Análi
se, em 26 de abril recente: 

.. "Um conhecido economista da Fundação Ge
túlio Vargas, com bom trânsito junto às autoridades 
econômicas, assegura que, dos US$ 514 milhões, 
anunciados como saldo positivo da balança comercial 
de março, apenas US$ 225 milhões entraram de ver
dade no paiS. O resto se refere a vendas efetivamente 
realizadas, mas com pagamento marcado para a se
gunda metade do ano". 

Mais: 

, "Clarice Pechman, a economista brasileira convi
dada para integrar o quadro técnico.do FMI, acre~ 
dita que a equipe do Fundo que negociou com o Brasil 
poderá ser O.fastada se o País declarar a moratória da 
dívida externa, pois, no FMI, são abandonados tam
bém os que as promovC:In.". 

E atente o Senado para este achincalhamento: 

.. "Levantamentos preliminares dão conta de que 
as Empresas Estatais ultrapassaram de forma signi
ficativa O teto dos gastos previstos para o primeiro 
trimestre. O déficit ãõ Setor público, porém, não de
verá ser muito maior do qt.ie o esperado, porque as 
autoridades trataram de compensar o estouro das es
tatais com a redução das trasferências de recursos do 
Go~·emo Federal aos Estados e MunidpioS". -

Atente ainda_o Senado para a seguinte informação, de 
que dã conta o Correio Braziliense no i-ecente domingo, 
Dia das Mães, dia 8 de maio (Pág. 21): 

... ''0 Ministro da Fa:ú~Dda, -E I-nane -daivêas, e o 
presidente do Banco Central, Carlos Langoni, apro-
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veitarão suas viagens aos Estados Unidos na próxi
ma quinzena não apenas para acertar o recebimento 
da segunda parcela de USS 510 milhões do FMI
mesmo sem _cumprir todos os itens do acordo no 
primeiro trimestre - mas, também, para colocar 
aquele organismo e os grandes bancos americanos 
numa operação de emergência destinada a convencer 
o~ estabelecimentos de menor porte a restabelece
rem seus depósitos a praZo nas agências de bancos 
brasileiros no exterior, salvando assim o Projeto 4 
do e,squema de rolagem da divida externa e adiando 
um eventual pedido de moratón·a. (Grífei.) Se ãté jU
nho- ~ntinua o Correio- os depósitos interh:in
cários eni Cerca de 120 agências em quase todo o 
mundo não registrarem u~ aumento de pelo menos 
USS 1,5 bilhão, não haverá outra alternativa para 
manter maís_ou menos em dia os pagamentos ao ex
terior senão solicitar novos empréstimos diretos aos 
bancos que, em fevereiro, concordaram em conce~ 
der o jumbo US$ 4,6 bilhões dentro do Projeto 1 
( ... ) A viagem aos Estados Unidos servirá também 
para que as autoridades brasileiras se reúnam com 
-os- bancos Coordenadores dos quatro projetas de ro
lagem da dívida externa- Morgan Guaranty (Pro
jeto 1 ), Citybank (Projeto 2), Chase Manhattan 
(Projeto 3) e Bankers Trust (projeto 4) - e tentem 

_ apressar o cumprimento dos dois últimos pontos, 
pois entre créditos comerciais de curto prazo e cré
dito interbancário está ocorrendo um déficit de 
aproximadamente 3 bilhões de dólares na entrada 
de recursos, criando uma crônica situação de falta 
de dólares que tende a reforçar o clima de descon
fiança internacional sobre a capacidade brasileira de 
evitar a moratória formal e continuar cumprindo os 
compromissos. 

, uo esforço de sensibilização dos banqueiros, que 
as autoridades brasileiras já tentaram antes e vão re
petir agora, não se limitará aos Estados Unidos: 
neste País, os bancos regionais, de menor porte, ain
da não completaram cerca de 700 milhões de dóla
res, solicitados dentro do Projeto 4, referentes a de
pósitos interbancários nas agências de bancos brasi
leiros, enquanto os bancos do oriente médio ainda 
estão em falta com cerca de 250 milhões de dólares e 
os eUro"Pt!tis~ 9gm _Q_ restante, totalizando cercá de 
USS 1,5 bilhão. Nos últimos dias, com a divulgação 
do superávit de 606 milhões de dólares na balança 
comercial_ brasileira de abril, houve alguma melho
ria nos dePósitos interbancários, que os técnicos do 
Banco Central estão pro!bidos de divulgar'·. 

--Obsmem, Sr. Presidente e Srs. Senadores: os técnicos 
do Banco Centr_al estão proibidos de divulgar dados que 
não dizem respeito a eles, mas aos interesses da Nação. 
Quem os PrO-ibiu'? Por que forairi proibidos? Se isso não é 
ultraje à Nação, o que será? É isso que pretendem conti
nuar, prorrogando o mandato do Presidente da Repúbli
ca? Nã_o, não é possfvel que este parlamento se torne 
cúiri.pfici-dessã-iTI.a-riOhra que visa a levar o Brasil, pelo 
que se pode deduzir claramente, à beira de uma vora
gem, qUando atê o- õ-nagrQ, ''enteza as orelhas, finca os 
cascos à borda, e retrai os membros, embora a loucura 
do suicídio cegue o cavaleiro, que lhe fustiga as ancas,e 
lhe pica de esporas o ventre ensangUentado", no vergas
tar __ do PS.trono_deste poder, Dr. Ru-i Barbosa. Serâ a 
NaÇão -um -ona8ro? Um jumento? 

E o que é o famoso Projeto 4, a cargo do Banker 
Trusl? -:E: o empenho, a hipoteca da soberania brasileira a 
um organismo financeiro internacional. Como ôs demais 
prOjetas, n-80 foi submetido a este Senado,_com que are
gência trina, sob os olhO:~ cândidQs do Presidente, violen
tou o_ Art. 44, inciso I, da Constituição Federal, já que 
esses ruinosos a.cordos com o .FMI não foram iguafmen
te submetidos à Câmara dos Deputados. Reza a Consti
tuição, Art. 44, I 
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,, "t da competência exclusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitivamente sobre os tratados, 
convenções e atos internaclonals celebrados pelo Pre
siden_te da República." 

Não serão, por acaso, os acoidos firmados com o 
FMI, ou carta de intenções como tantos o chamam, atos 
internacionais? Se o são assinados pelos ministros da área 
económica, o São em nome do Presidente da República, 
em noriie do Brasil. 

ca·mo prorrogar, en-tão, as incessantes violações à 
Constituição a pretexto de prorrogar o mandato do Pre
sidente da República? b possível tal continuísmo? Não, a 
Nação não o aceita. 

E só há um meio de extrair da Nação a prova de que 
ela não aceita o continuísmo: emendar a Constituição a 
flln de permitir a e~eição do Presid~nte da República pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto! 

"Se há um assunto que ninguém pode tocar abertaw 
mente- diz o Correio Brazillense, edição citada- , no 
MinistériO da Fazenda e- no Banco Central, ê o Projeto 4, 
envolvendo o restabelecimento_ dos dépositos interban~ 
cários nas agências de bancos brasileiros no exterior: Q 
Ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, determinou que 
somente o Banco Central deve manifestar-se sobre as con
tas externas, e o Presidente do Banco Central, Carlos 
Lángoni, simplesmente proibiu seus diretores e técnicos de 
darem informaçdo sobre o andamento das negociações. 
.. Se o governo não anunciou nenhuma melhoria nos últi
mos 15 dias, é porque o Projeto 4 não registrou aumento 
nos crl!dítos interbancârios" - explicou uma fonte do 
Ministério da F"azenda, justificando o silêncio oficial. 

"Não é para menos, prossegue o Corre1:o. pois além de 
negociações delicadas, envolvendo centenas de bancos 
no exterior, o Projeto 4 já resultou até no afastamento de 
seu coordenador técnico ªnível brasileiro, o tambêm exw 
chefe do Departamento de Organização e Autorizações 
Bancárias (DEORB) do Banco Central, Ary da Graça 
Lima_. Aparentemente, seu afastamento se deve a moti
vos pessoais (ele agora é assessor do diretor da 'área ban
cária do Banco Central, Antônio Chagas Meirelles), mas 
sabe-se que a~ negociações foram monlentaneamente 
prejudicadas porque ele resolveu simplesmente tirar 
férias antes de terminar o trabalho. 

Mas que;_ .. negociações delicadas" são essas,, "envol
vendo centenas de bancos no exterior", que não podem 
ser~ reveladas ao Congresso Nacional? Em que consiste a 
"delicadeza" dessas negociações? 1:: isto que pretendem 
prorrogar sob a rotulagem de reeleição do Presidente da 
República, homem de vida austera e de mãos limpas? 

Convêm lembrar o preço do litro da gasolina no dia 
em que o Sr. General João Figueredo tomou posse na 
Presidência da República: Cr$9,60 (nove cruzeiros e ses
senta centavos) em 15.3_69. Hoje, dia 11 de maio, 4 anos 
e 2meses depois, está o litro da gasolina ao preço de Cr$ 
210,00 (duzentos e dez cruzeiros), o que representa um 
aumento de 2,087% (dois mil e oitenta e sete por cento), 
desprezada a fração a maior. E já s~ anunciam novos au
mentost É isso o que se quer prorrogar, conÍinuar, man
ter, perpetuar através da reeleição do Senhor Presidente 
da República, homem de vida austera e mãos limpas? 

Aos 10 de abril recentissimo, o Jornal ckJ Brasil publi
cou substancial estudo sobre a inflação ao longo do Go
verno do Presidente Figueredo, assinado por Kristina 
Michahelles. Informa o JB que, nos 4 anos do atual Go
verno, conseguiu ele, o Governo, produzir uma inflação 
de 1.533% (mil, quinhentos e trinta e três por cento)_! 

É isto o que se quer prorrogar, manter, continuar, per
petuar, C01ll a reeleição do Senhor Presidente da Re
públíca, homem de vida austera e de mãos limpas? 

No último 8 de maio, domingo, Dia das Mães, publi~ 
cou o Estado de S. Paulo;, "o Presidente do Banco Cen
tral, Carlos Langoni, informou que as despesas do país 
com os juros da dívida externa alcançaram, no ano pas
sado, 12,6 bilhões de dólares, o que elevou o déficit em 
conta corrente do balanço de pagamentos de 1982 par~ 
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14,7 bilhões de dólares. Ao fazer a apresentação do rela
tóiio de 1982 do Banco Central- o documento mais im
portante sobre a economia brasileira --Langoni reve
lou, ainda, que, entre agosto e dezembro do ano passa
do, o período mais agudo da crise financeira internacio
nal, o Brasil perdei.\, "a totalidade de haveres líquidos 
imediatamente disponíveis, mesmo com a venda de ouro 
de suas reservas. 

Ou mentiu Langoni ou mentiu Ernane Galvêas, por
que Emane Galvêas, em seu depoimento neste Poder, no 
Senado Federal, no dia 23 de março último, afirmou que 
os juros da dívida externa em 19_8~ somaram 10,98 bi
lhões de dólares, e o déficit em conta corrente, 14,39 bi
lhões_ de dólares. As cifras de Langoni superam as cifras 
de Galvêas, embora o Presidente do Banco Central não 
esclareça se os 12,6 bilhões correspondem ou não às des
pesas brutas o_u líquidas. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex•? 

o-sR. FÁBIO LUCENA- De qualquer forma, Um 
dos dois mentiu, porque Langáni, no Relatório oficial ' 
do Banco Central, diz que os juros da dívida são superio
res aos juros que Ernane Galvêas declarou poder. Lendo 
o Relatório oficial do Banco do Brasil, Langoni declarou 
que os juros das dívidas alcançaram, no ano passado, 
12,6 bilhões de dólares, e Ernane Galvêas, neste Poder, 
daquela tribuna, declarou, no dia 23 de março, que esses 
juros somaram 2 bilhões de cruzeiros a menos, vale di
zer, 10,98 bilhões de dólares, e o déficit em conta
corrente, 14,39 bilhões de dólares. Logo, um dos dois fal
tou com a verdade, quer Langoni - Delfim sempre falta 
- quer Ernane Galvêas, isto é, um dos dois mentiu. 

O Sr. Virgílio Távora - Permíte-me V. Ex•? 

O SR. FÁBIO LUCENA- Ou Langoni estâ mentin
do, quando divulga o Relatório do Banco Central, ou 
Ernane Galyêas mentiu, neSte Poder, daquela tribuna. 

Concedo o aparte, pela ordem, com muita honra, ao 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Ca~·alcante- Esses números que V. Ex• re
vela, sobre a situação econômica nacional, traduzem 
aquilo que Guimarães Ros_a chamava "o mau hâlito da 
realidade". Muito obrigado. 

O SR. FÁBIO LUCENA- Agrãdeço a V. E:ic.f-nobre __ _ 
Senador Luiz Cavalcante, lamento que a halitose seja 
uma incurável doença desses ministros da ãrea económi
ca. 

Tenho a honra de ouvir o eminente Senador- Profes
sor - Governador Virgílio T âvora. 

O Sr. Virgflio Távora - São muitos os títulos para 
uma pobre pessoa. Vamos para diante. 

O SR. FÁBIO LUCENA -Não apoiado. ~ 

O Sr. Virgl1io Távora- Número 1: V. Ex• quer dar a 
referência das datas a que foram justamente marcados os 
juros apresentados por uma e outra autoridade? 

O SR. FÁBIO LUCENA -Encaminho a V. Ex• jã 
que meu tempo estâ esgotado, dentro de poucos minutos 
cópia do teor integral do meu pronunciamento. Creio 
que isso satisíará ... 

O Sr. Virgflio Távora - Não, porque justamente se hâ 
disparidade de datas, já poderíamos começar a dar expli
cações. Mas não vamos fugir ... 

O SR. FÁBIO LUCENA- No dia 8 de maio, Lango
ni declarou que os juros da dívida externa somaram 12,6 
bilhões de dólares. 

O Sr. Virgflio Távora - Referidos a 31 de dezembro? 

O SR. FÁBIO LUCENA- A 31 de dezembro. A 23 
de abril, Galvéas disse que esses juros, a 31 de dezembro, 
eram de 10,98 bilhões de dólares. 

O Sr. Virjl1io Távora - Imediatainenü:: noS compro
metemoS a trazer as explicações necessárias a V. Ex• sem 
que isto vã, para nós, de início, constituir" prova de que 
alguém nieiltiu, quando rriilito poderia ter-se equiv9ca
d(). Inicialmente recolheremos seus da~os, Vamos às 
foJ!~es, com~ V. Ex' sempre nos vê aq~i prOcéder. Em 
função do que obtivemos, diremos, clara e precisamente 
a este Plenário se V. Ex• estã com a razão quanto à enun
ciação doii da~~s, ou não. 

O SR. FÁBIO LUCENA'- Agradeço a V. Ex• por
que, discípUlo do Patrono deste Poder, sigo a sua famosa 
lição de que mais importante do que o amor à Pâtria, 
maiS importante do que o amor à liberdade, é o amor à 
verdade. 

Vou prosseguir, Sr. Presidente, pedindo a sua tolerân
cia para concluir este pronunciamento. 

De qualquer forrila, os 12,6 bilhões de despesas com 
jurOs, apontados por Langoni, e mais os 6,69 bilhões de 
amortizações da dívida, revelados por úalvêas, totali
zam 19,29 bilhões de dólares, o equivalente a 95,6% da 
receita obtida com as exportações. 

Isto é: a Nação, por todas as suas forças produtOras, 
trabalha apenas para pagar juros e amortizações de uma 
dívida que a cada dia se avoluma e que não foi contraída 
pelo povo brasileiro, mas pelos irresponsáveis que diri
gem a política econômica - a regência trina --, sob os 
olhares piedosos do Presidente da República cujo man
dato se quer prorrogar; mas de uma dívida que terá de 
ser paga com o suor e c_om o sacrifício do povo, que vive 
arrochado por salários aviltantes e submetido a um Esta
do eminentemente fiscal, que lhe cobra os mais pesados 
tributos de que se tem notícia desde que Pedro Cabral 
aqui desembarcou. 

1! isso o que se quer prOrrogar, manter, continuar, per
petuar? 

Não. A Nação não será cúmplice dessa manobra sinis-
tra._ 

Por isso que, hoje, mais do que antes, ecoa nesta Câ
mara a sentença magistral do Patrono do Senado Fede
ral, Dr. Rui Barbosa: se isso suceder, .. este País seria, en
tão, a selva escura e bravia, a mata virgem da bestialidã
de e da demência, uma região de anormais e degenerados 
( ... )_Não: o Brasil diverge. O Brasil se opõe. O Brasil re
cusa!" 

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

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coêlh0) -Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Reconduzido ao Legislativo, pelo voto de meus con
terrâneos - manifestação soberana que não cesso de 
agradecer -, venho integrar à rePresentação de Pernam
buco nesta Casa do Congresso Nacional. Meu noviciado 
na Assembléia Legislativa do Estado e o exercício de 
dois mandatos _na Câmara dos Deputados - Instituição 
que tive a honra de presidir - não reduz a sempre reno
vada emoção de participar deste cenário onde luziram, 
no passado, e fulguram, no presente, as primeiras figuras 
da vida pública do meu Pafs. 

Vocacionado para a Politica- Inspirado, certamente, 
no exemplo do meu honrado pai - comecei, desde os 
bancos universitários, a exercitâ-la como ação missio

_nãria, Confo"fme clâssica definição de Joaquim Nabuco, e 
entendê-la como magistério e magistratura p6blica que 
se exigem dos políticos profissionais naquele ex.ato senti
do em que a conceituou Otávio Mangabeira. 

VenhO, agora, e dando seqUência a manifestaçõeS ou
tras que aqui já se fizerairi oUvir, ferir tema que me pare
ce fundamental: a necessidade de melhor definir o papel 
do Congresso Nacional na complexa sociedade dos nos· 

-sos dias. 
A verdade é que, Sr. Presidente, se, por força de mu

tações constitucionais que se operaram no País, o -con· 
gresso N acion~l perdeu muito de suas atribuições no pla
no legislativo, particularmente com relação a iniciativa 
das leis, outras f':'nç.Ões lhe foram acrescentadas. Sã,o 

Maio de 1983 

atn'buiÇões Cille- agUardam a necessâria regulamentação 
para que s~jam devidamente exercitadas, justamente 
aquelas- importantíssimas, friso- voltadas para o de
bate, acompanhamento, fiscalização e controle da ação 
governamental. 

t neste sentido quejâ se -tornou lugar eomum aquele 
entendimento de Grégoire Cassímatis, segundo o-qual 
não se deve "maiS falar unicamente na tarefa legislativa 
dos parlamentos". ~ concepção afinada com os funda
mentoS históricos· das Casas- de representação popular, 
sabido que estas, desde as suas origens, tinham as 
funções de controle como a precfpua tarefa da insti
tuição parlamentar. Não foi por outro mOtivo que, ho 
seu ~~Congressual Government", com acerto Woodrow 
Wilson ponderou enfaticamente a transcendência dessa 
tarefa, ao observar que "tão importante quantO legislar é 
discutir a plena luz todos os assuntos nacionais" e "exer
cer atenta fiscalização da administração". 

Em nosso ordenamento constitucional_ há um disposi
tivo que se configura princípio diretor dessa atividade. A 
partir dele- e combinando-o com uma série de outros 
preceitos inscritos no texto da Lei Maior - confere-se 
ao Congresso e, especialmente, a esta Casa, um extenso e 
notável papel. Para cumpri·lo, entretanto, impõe-se a ne
cessidade de regulamentá-lo, por não se tratar de norma 
auto-aplicãvel. Estou a referir-me, é bem de ver, ao arti
go 45, que estabelCceu, de forma abrangente e genérica, a 
fiscalização dos atas do governo. 

Nesta oportunidade, desejo ater-me, apenas, Sr. Presi· 
dente, Srs~_senadores, a um ponto: a importância do pa* 
pel do Comgresso Nacional no acompanhamento da 
polítiCa externa do País, por força da obrigatoriedade 
que lhe cabe na apreciação dos atas internacionais. 

O tema sobreleva de significação em. face da crescente 
presença brasileira no concerto das nações, no mundo 
atual. Além de possuirmos território contínuo, quase 
continente, cuja expressão demográfica é caraCterizada 
por ultrapassarmos cento e vinte milhões de habitantes, 
guardamos imensas riquezas em nosso subsolo e contaR 
mos com áreas físicas quase inesgotáveis para a pro
dução de bens. 

Tudo isso já nos levou a ascender a primeira dezena 
das principais economias nacionais do globo, malgrado 
termos ainda reservas intactas, inclusive desfrutando de 
prespectiva jã comprovada de vencermos a carência fu

-tura _das _fontes d.~ energia, perecíveis pela insuficiência 
de combustíveis renovâveis. 

Poucos pafses desfrutam de tão singulares e privilegia
das condições geopolíticas como o Brasil; poucos têm 
tantos Estados lindeiros com os quais são tradicionais e 
firmes os laços de estreito relacionamento; poucos pos
suem tão larga fronteira marítima- que nos fazem pró· 
ximos dos vizinhos do leste e abre as portas de amplo 
acesso para os demais povos do universo. 

Reconhecendo, com o Chance~er S~ra~va Guerreiro, 
que o Brasil vive, em virtude de seu estágio de desenvol
vimento, "no siStema internacional uma situação dada e 
que as nossas possibilidades de modificar os seus linea
mentos básicos são limitadas", não há dúvida, contudo, 
de que a "nossa posição internacional convida à partici
pação intensa nos negócios do mundo. Porque depende
mos do sistema, como ainda pondera o Ministro Guer· 
reiro, "devemos vevê-lo plenamente em todas as suas di· 
mensões, com universalismo e dignidade, como bem defi· 
niu o Presidente Figueiredo". E acrescente-se, repetindo 
aí, mais uma vez com o nosso Chanceler Saraiva Guer
reiro que .. é esse o caminho para absorver influências ex
ternas e abrir espaços para a demonstração de nossas 
possibilidades e, também porque não dizer, de nossas te
ses". 

Entendo, portanto, Sr. Presidente que a presença, 
contínua e proba, do Congresso Nacional no processo 
das tratativas iil.ternacionais, se impõe cada vez mais e 
decorre do exercício das suas funções de acompanha
mento de fiscalização de controle da ação governamental 
em face da posição de que agora desfruta o Brasil no ce--
nârio mundial. Essa presença e essa participação resul
-~am, ademais, do fato de ser o Congresso, na moderna 



Maiodel983 

sociedade democrática que estamos construindo, o Po~ 
der representativo por excelência. Ele é, por tudo iss_o; o 
forum de todos os interesses da Pátria, o cenáculo de es~ 
tudos e informações sobre todos os problemas nacionais. 

A nossa política externa, executada, reconheça-se, 
pela renomada diplomacia brasileira, que cultiva as me~ 
1hores tradições de Rio Branco, c que tanto tem contri~ 
buído para afirmar o nome do País no exterior, merece, 
insisto, o permanente- e próximo acompanhamento d3.s 
instituições políticas de representação nacional- como, 
aliás, já ocorre em outros p3:íses :..._ propiciando, 8.ssi.In, 
zelar pelas tradições históricas do País e preparar o itine~ 
rário de seu futuro. 

A diplomacia deve ter constantemente ampliadl:l sua 
base de legitimidade, que ·se traduZ. evidentenleflte, em 
maior aUtoridade da açao eXterna. t essencial, pois, a 
função do Legislativo - legitimador por excelência. Ao 
Senado, especialmente, cabe, por imposição constitucio
nal e por vocação, exercer esse papel. 

Aliás, a tradição hist6ric8 OCffionstra a relevante tare
fa que o Senado tem cumprido O:o longo da história, ao 
longo do tempo. 

Apenas para exemplificar, no Segundo Reinado, como 
observa Amado LuizCervo, em seu trabalho .. parlamen
to brasileiro e as relações exteriores (1826/1889)", ·•o 
Parlamento acompanha as relações exteriores, 
exaniiiúr.ndo-ás de muitõj,-etlo~ a riível de~ análisC, eni que 
prevalece o discernimento e a maturidade de pensamen
to. E acescenta, fixa âlretrízes, oriundas da experiência 
passada e do confronto das idéias". "E, maiS adiante, 
aduz: .. Percebe-se que as decisões emergem, nos planos 
estratégico e tático, de correntes de idéiaS-amadurecidaS 
no Parlamento e no Conselho de Estado. O complemen
to da reflexão e da crítica, ao processo decisório, pôde 
ser d~terminado com segurança e facilidade. A harmonia 
das funções exercidas pelos diversos órgãos envolvidos 
na defiriição e na condução da política ext"Crnã brasileira 
garantiu sua coerência e sua continuidade." 

Sr. Presid6rite, Srs. Sencidoiis,-a-ação unipessoal do 
executivo, na celebração dos acordos internacionais, não 
se compadece com o sistema representativo de Governo. 

Não se pode desconhecer a necessidade de fazer com 
que as casas de representação popular desempenhem ta
refas mais salientes na formulação e acompanhamento 
também da nossa política externa. 

Se fosse preciso assinar um instante, dentro da histo~ 
ria, para balisar essa intervenção dos legislativos na polí
tica externa dos Estados poderia recordar dois marcos 
gêmeos relativamente próxiffiOs: i Revolução Francesa e 
a independência dos EstadoS UflidoS--da Ainêrica do 
Norte. As constituições nascidas daqueles ~ovime~tos 
políticos iniCiaram, a meu Ver, uma nova era. Para o Di
reito Público ao retirar dos Chefes de Estados o .. jus re
presentationis omnimodae" ou seja, a prerrogativa ex
clusiva dos Chefes de Estados na conclusão dos tratados 
internacionais. 

Essa transformação, óCOrrida em circunstâncias 
alheias ao direito internacional e ditada por imperativos 
de ordem interna, produziu a participação popular no 
comprometimento da. vontade da nação em suas m·ani
fest.ações internacionais, o que implicou, por via de con
seqifência, ria presença do Legislativo rÍo complexo pro
cesso de conclusão dos atos interestatais. 

Por não se tratar - como se sabe - de matéria de 
alçada exclusiva do Direito Internacional, varia, de acor
do com o ordenamento jurídico-constitucional de cada 
nação, o papel desempenhado pelo Legislativo na apre
ciação dos documentos firmados pelos órgãos encarrega
dos da condução dos negócios externos. 

Sem querer historiar, senão perfunctoriamente, a tra
jetória constitucional da presença do Legislativo em tal 
matéria ein nosso País, lembraria que, por ocasião da ln
dependência, já o nosso sistema jurídico não ficara indi
ferente ao influxo da nova orientação do Direito Público 
e, na Constituição de 1824, no St!u texto encontrou guari
da a idéia vitoriosa nos dois continentes. Nossa primeira 
Constituição, então, estabeleceu quC os tr~tados concluí
dos .. seriam levados ao conhecimento da Assembléia 
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Geral",_ ainda _que_ com a ressalya _de que só fossem 
••quãndo o interesse e a segurança do estado o permiti-
rem". 
Tõ~davia é preciso não esquecer que Pedro I, herdeiro 

de arraigadas tradições absolutistas, tinha dissolvido a 
Assembléia Constituinte e outorgado a Carta Política, 
impondo, inclusi..._.e, a presença do chamado Poder Mo
derador, Que não cogitaram os le_g!~ladores brasileiros. 
Com essa prerrogatiVa, o monarca podia fazer e desfazer 
ministérios, ti~ar o pOder-de-U~ PartídO .... ~ Coflferi-Io a 
outro •. mesmo ni~noritário, que, segundo o sorites his
tóricO- de NibUco, fazia as-novas Maiorias. 

De toda sorte, contudo, o -pricípio de audiência do le
gislativo em matéria de política externa ingi:essou na 
Constituição do Império. · 

A- República, porém, cuja Lei Magna se abeberou, à 
saciedade, ilo modelo constitucional americano, sem 
contudo, deixar à margem algumas influências fracesas, 
consagrou de modo categórico esse papel do Parlamen
to, ao fixã.r competência do Presidente da República 
para .. estabelecer e celebrar convênios sempre ad rejeren
dum do Congresso". 

A Constituição de 1934, qUe estabeleceu inclusive uma 
representação classista, e a Carta Outorgada em 1937, 
m-anifestação hegemônica do Executivo, nem por isso 
modificaram a tradição da primeira Carta Republicana, 
numa c noutra· Oportunidade conservou-se inalterada a 
Competência -aõ Presidente da República para «celebrar 
tratados e convenções ad referendum do Congresso". 

Deve-se recordar que os constituintes de 1946 foram 
mais adiante nessa matéria: alêm de repetirem o mesmo 
dispositivo constante nas Cartas anteriores, flxaram ain
da a competência exclusiva do Congresso Nacional para 

- "resolver definitivamente sobre os tratados e convenções 
celebrados com os estados estrangeiros pelo Presidente 
da República". 

Com a promulgação da nova Carta de 1967, o seu arti
go 47 estatuiU, também, _ que ~be ao Congrisso 
pronunciar~se, definitivamente, sÓbre o assunto. 

A Emenda Constitucional nl' l, de 1969, no artigo 44, 
inciso I, não trata de maneira diferente a matéria, a não 
ser para âeixar ·mais expHcito que, -aiêm dos -tratados e 
convenções, também devem ser aprovados pelo Congres
so, "atas internacionais celebrados pelo PrisídentC da 
República". 

E por essa expressão, eu gostaria de dizer que a Carta 
Constitucional amplía em muito a possibili_dade de ex.a· 
m-e por parte do Congresso dos acordos internacionais, 
porque -ao se referir a atas internaciOnais, o constituinte 
(}uís dizer que não queria limitar a análise, por parte do 
Congresso, dos tratados e convenções e, sim, submeter 
todo e qualquer ajuste internacional, independentemente 
da forma ou denominação, ao exame desta Casa do Con
gresso Nacional. 

O Sr. Fábio Lucena ~Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com a palavra V. Ex• 

O Sr. Fábio Lucena- .Nob_re Senador, quero que V. 
Ex•: firme aqui seu testemunho de que eu não tive ne
nhum conta to com V. Ex• antes de pronunciar o discurso 
que antecedeu à bela peça que V. Ex' está reCitando des
ta tribuna. Porque eu afirmei, hã cerca de 10 mi~utos, 

-- precisamente, o seguinte: --
"Como os demais projetas, não foi o Projeto4.subme

tído a este Senado, com que a Regência Trina violentou 
o art. 44, inciso I, da Constituição, já que esses ruinOsos 
acordos conl o FMI não foram igualmente submetidos à 

-c_fulia!a d-OS-DePutados. RCza a Constituição, art. 44, in-
- dso 1:- -

"t da comp_etência exclusiva do Congresso Na
cional: 

I- resolver definitivamente sobre os tratados, 
convenções e ·àtos inú:rilacionais celebrados pelo 
Pi:esidente da República;" 

Não serão- perguntei- por acaso os acordos firma
dos cóm o FMI ou Carta de Intenções, como tantos o 
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chamam, a tos internacionais? E V. Ex• alude à Carta de 
1824, quando ela mandava que os atas internacionais 
fossem submetidos à audiência do Parlamento Imperial, 
sobretudo quando dissesem respeito à segurança do Es
tado.:.-No entanto, o Sr. Ministro da Agricultura, ao ser 
interpelãdo p_or mim, neste Senado, disse que não pôde 
comunicar ao CongresSo a -questão relacioncida cÕm a 
CA._FEMI, porque apenas podia faz!-lo ao Serviço Na
cional de Informações, nem mesmo às forças Armadas 
ele poderia comunicar aquelas questões tão vitais para a 
segurança nacional, isto ê, para a segurança do Estado. 
Observe V. Ex' o retrocesso em que a Nação foi mergu· 
lhada e ê com a participação de homens da envergadura, 
do _naipe ~e V. Ex• e de tantos pares ilustres ... 

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Fábio Lucena - ... que estão abrigados, para 
tanto orgulho deste Parlamento, no Partido de V. Ex•, 
que a Nação espera restaurar a plenitude do regime de
mocrático e do estado de direito. Desculpe-me por f.ê..lo 
importunado. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Fábio 
L_u_cena, eu agradeço o aparte com que me honrou V. 
Ex•, e quero, também, agradecer, muito sensibilizado, às 
manifestações de apreço que teve oportunidade de tecer. 
a:m_eu re.speito. Quero dizer que incorporo ao texto do 
meu discurso as observações que V. Ex• faz neste instan
te e espero que ao longo da nossa convivência nesta Casa 
do Congresso Nacional, possamos dar continuidade à 
discussão deste assunto que todos nós reputamos tão im
portante para a vida do País e de suas instítuições. 

Prosseguindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
rçeonheça-se, porém, que o exato papel do Congresso 
Nacional no acompanhamento da política exterior -não 
encontra clara definição no texto constitucional vigente 
- .. como, da mesma forma, ocorria nas Cartas Magnas 
anteriores - que prescinda de regulamentação para que 
o _Congresso passe a desempenhar, nesse campo, a im~ 
portante função em toda sua extensão e plenitude. 

Estabelecida, todavia, a combinação - como, a meU 

ver, flui claramente de uma correta exegese do texto 
constitucional vigente- da norma do artigo 45, com o 
tambêm já citado artigo 44, inciso I, certamente se verifi
cará o largo papel que cabe, ao Congresso Nacional, na 
atividade internacional do País, tanto em suas tarefas de 
forum de debates e de catalisador de idêias, quantO, e, 
sobretudo, no seu papel de fiscalizador de ações do Go
verno. 

Insisto, pois, em afirmar que é indispensável e urgente, 
pelo caminho de legislação complementar e regimental, 
prover o Congresso .Nacional de instrumentos legais que 
o habilitem, amplanlente, ao desenvolvimento de seus 
deveres m_ais próximos de mandatário da Nação. 

A crescente e significativa posição do nosso País no 
universo das nações, inclusive face nossas dificuldades 
atuais, impõe que a presença desta Casa, ao lado da Câ· 
ti-tara dos Deputados, se faça sentir mais acentuadamen
te no processo. 

Desnecessário afirmar para este preclaro Senado -
inte$rado de tantos juristas e parlamentares experimen
tados - a quase inanidade dos textos citados, por não 
serem auto-aplicáveis. O mandamento constitucional de
manda e reclama a presença de legislação acessória que 
lhe dá poder de açã.o e que esclarece funções e competên· 
cias. 

Urge pois, que o Senado Federal e a Câmara dos De
putados desenvolvam um esforço comum para que habi
litados, através de medidas adequadas para o exercício 
de tão relevante tarefa, possam praticar, cada vez mais, a 
informação, a análise, o debate, o acompanhamento e o 
controle de nossa atividade internacional. 

Paises de notó~ias tradiç_ões democráticas - uns com 
seu_ direito constitucional escrito, outros com legislação 
esparsa lastreada no Common Law - criaram e desen
volveram instituições políticas e parlamentares cujos 
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postulados são complementação dos dispositivos constiR 
tucionais e do próprio sistema representatjvo, 

O texto escrito ou tradicional ~ ou contiiiua o mesmo. 
O espírito, todavia, evolui por não poder se conter no 
acanhado sentido literal de uma frase ou de um período. 

Há de ser, pois, o legislador, vivendo realidades do 
presente e antecipando os reclamos do porvir, quem, in
teligentemente, assinala atê onde deve ir o entendimento 
e hermenêutica dos preceitos. 

Legislar é uma ciência e tini-a arte politica. Por essa ra
zão não se pode desprezar, em seu mister, o elemento es
sencial que deve ser o político. 
· Ademais, a lei é algo vivo e que, por isso rilesmo, estã 
sempre se renovando; a Ieí- eis o milagre derradeiro
só assegura a sua permanência por estar em permanente 
adaptação. 

O Sr. Aderbal Jurema - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL ...... Pois não, com prazer. 

O Sr. Aderbal Jurema - Senador Marco Maciel\ no 
momento em que V. Ex• estréia nesta Casa com uril prO~ 
nunciamento que não nos surpreende, porquanto nós já 
nos habituamos a admirar o seu equilibrio, a sua segu
rança no trato das idéias políticas neste País, não podía
mos, nós da Bancada de Pernambuco no Senado, eu e o 
Senador Nilo Coelho, que por imperativo do cargo não 
estã aqui para apartel~lo, mas que se solidariza também 
com este aparte, não podíamos, em nome de Pernambu
co, deixar de saudar V. Ex•, o mais jovem Senador da
quele Estado, que tem conseguido, através de uma car
reira polítiCa exemplar, como q-ue atrelar o futuro politi
co de Pernambuco às suas vitórias no campo da vida 
plíblica. Por isto, Senador Marco Maciel, receba a nossa 
manifestação de solidariedade à justeza e ao equilfbrio 
de seu pron~nciamento nesta tarde. 

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Senador 
Aderbal Jurema, ouvi com muita alegria o aparte de V. 
Ex• e o incorporo ao texto do meu discurso. Devo dizer 
que as suas palavras decorrem, naturalmente, da longa 
amizade que nos liga. E devo dizer também, que muito 
me sensibilizou ouvir o depoimento que, por intermédio 
de V. Ex•, traz a nobre bancada de Pernambuco nçsta 
Casa de representação popular. 

O Sr. Luiz Viana - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MA RC_O MACIEL - Ouço, com muito pra
zer, o aparte de V. Ex•, nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Luis Viana ...:.... Gostaria -de me congratular com 
·V. Ex• pelo discurso que faz, abordando a posição do Se
nado face da política externa. V. Ex• é um membro ilus
tre da Comissão de Relações Ext,eriores e sabe que ela, 
na medida que tem sido possível, está vigilante quanto 
aos rumos _da política internacional do Brasil. Tanto as~ 
sim que nós estamos esperando, no dia 18, a presença do 
Ministro Saraiva GUerreiro, que naqUela Comissão de
verá nos informar sobre a politica do Brasil em relação a 
esses recentes episódios, inclusive o problema dos aviões 
IIbios. Também deverá comparecer, dentro de poucos 
dias, à Comissão, o General Dan!lo Venturini, especial
mente corivocado para nos proporcionar um relato_ da 
sua viagem ao Suriname e as conseqUências que ele espe
ra para a vida brasileira da missão ali P,esempenhada. 
Mas, antecipando-me um_ pouco a isto, eu chamaria a 
atenção de V. Ex" para a proposta que transita naquela 
Comissão, do Senador Itamar Franco, que realmente es
tá destinada a dar à Comissão uma atuação mais viva_. 
Além disto, queria acentuar que, dentro dessa orientação 
de que cabe à Comissãõ flScalizar, aprovar ou não todos 
os acordos internacionais, a Comissão tem modificado 
alguns textos de acordos. Tem procurado determinar 
que qualquer aditivo a esSes acordos, como foi feito em 

'outras ocasiões, que implique em verdadeira modifi-
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cação ou alteração profunda aos acordos anteriormente 
aprovados pelo Congresso, deverá. ser examinado por 
esta Casa. A Comissão tem estabelecido nos acordos um 
dispositiVo; Uffi artigo pelo qual nenhuma alteração, ne
nhum aditivo pOderá ser feito, poderá vigorar sem o pré-" 
vio conhecimento e aprovação ou não do Congresso Na
ciOn.al. De forma que já é pensà:rriento da Comissão a su
gestão de V. Ex• E V. Ex• virá, naturalmente, com nOVãs 
ideias e novas sugestões, ativar mais a Comissão nesse 
seu desideratum. Não é de estranhar que nós ainda este
jamos -a~dando devagar, pois estamos numa fase de 
abertura, estamos co~e,ando uma nova vida, uma nova 
orientação ~a Vida brasi1ei~a. E~- ~pero que a Comissão 
de Relações Exteriores, pelos seus membros, pela pala
vra, orientação e sugestão de V. Ex•, se integre plena
meiite neSSa nova fase da vida republicana do Brasil. 

O SR. MARCO MACIEL- Caro Senador Luiz Via
na, ouvi com muita atenção o aparte de V. Ex• e quero 
dizer que, de perto, como integrante da Coinissão de Re
lações Exteriores, eu tenhO acompanhado o trabalho que 
aquela comissão desenvolve, presidida brilhantei:neinte 
por V. Ex• Quero dizer que tenho acompanhado, tam
bém, o empenho com que V. Ex• trata, os problemas que 
são dístribuidos à anâlise da respectiva Comissão .. 

Devo dizer a V. Ex• que, por seu intermédio, tomei co
nhecimento da proposta que fez à referida comissão o 
Senador Itamar Franco, inclusive sugerindo que nela 
fosse.realizado um amplo seminário voltado para a apre~ 
ciação da política externa brasileira, enfatizando, inclusi
ve, os prOblemas mais atuais com ·que se defronta o nos
sã País. Por isto, eu gostaria de dizer a V. Ex• que muito 
me sensibilizou ouvir o seu depoimento e tenho a certeza 
de que, sob a lideranÇa de V. Ex• na Comissão de Re
lações Exteriores, certamente conseguiremos dar uma 
contribuiçãO Cada vez maior para que as casas de repre

-sentação, de modo especial o Senado Federal. possam 
contribuir para o melhor conhecimento dos nossos 
problemas e, ãssim, realizar em nosso País um regime 
verdadeiramente democrático. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador Marco Maçiel, 
v. Ex• permite-me um-aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois nãQ, com prazer, 
nobre Senador Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador, eu gostaria, ini
cialmente, de me"incorporar ao discurso de V. Ex• para 
saudar o seu retorno ao Congresso Nacional. Fui seu 
cOffipâ:nbeiro ila Câmara dos Deputados e vi o brilho, o 
talento e a dignidade que V. Ex• emprestou ao seu man
dato pelo Estado de Pernambuco, quando ali o represC:n~ 
tou na Câmara dos Deputados. Hoje, V. Ex• vem ao Se
nado Federal mais inadurO; Pas-sado pela experiênCia dO 
poder executivo estadual, e cada vez mais se projeta 
como um dos homens das melhores tradições de Per
nambuco. V. Ex• traz, nesta tarde, um tema da maior im
portância, eu creio, às vezes esqUeCido no plenãrio do Se
nado, que é a política externa do País, esta Casa tem 
c~mpetência privati_vã. para O exame da política interna~ 
clonai, pela sua atualidade pelo seu desenvolvimento e 
pela sua evolução. Está vendo V. Ex• que o Brasil, neste 
instante, estã passando por um problema grave, este 
problema dos aviões lfbios, que é se não o Direito Inter
nacional Públi_co já modificado, já precisando da atuali~ 
zação do próprio sistema polftico brasileirro para se 
adaptar aos novos tempos. Veja V. Ex• cornQ a Nação se 
surpreendeu com a Guerra das Malvinas. O País quase 
não t~nha estrutura política externa para suportar de, um 
instante para outro, como que a entrada da guerra fria 
em nosso País. Sou contra o Senhor Presidente da Re
pública representar o Brasil na política externa sem a si
multaneidade do Poder Legislativo . .Sab_ç __ m_uito bem y; 
Ex• que essas convenções internacionais jâ ·vêm com a 
sua estrutura aprovada C cabe apenas ao Congresso Na-
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cional aprová-las ou rejeitá-las. Não hã o poder de 
emenda nas convenções internacionais, porque depende 
da aprovação unânitrie dos países signatários para a sua 
vigência internaCiOnal. De modo que, ao saudar V. Ex• 
nesta tarde, ao me congratular com a sua estréia, desejo 
me congratular com o Senado Federal que tem a colabo· 

- ração de um dos mais jovens, talentosos e de um dos 
mais promissores homens públicos do nosso Pais. 

O SR. MARCO MACIEL- Meu caro Senador Pas
sos Pôrto, ouvi com muita alegria a sua manifestação e 
quero dizer que a V. Ex• me ligam laços de profunda 
amizade, que começaram a ser tecidos quando tive a 
honra de tê-Io c-omo meu companheiro, meu colega na 
Câmara dos Deputados. Por isso, quero dizer a V. Ex• 
que o seu aparte, que o incorporo ao meu discurso, mui
to me sensibiliza. E que as observações que V. Ex• faz 
são muito pertinentes e apropriadas. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

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

O SR. MARCO MACIEL- Ouço o nobre Senador 
Itamar Franco e depois tenho a honra de ouvir o nobre 
Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Itamar Franco- Nobre Senador Marco Maciel, 
gostaria de cumprimentá-Ia. 'S sempre salutar ver um ho
mem do Governo, particularmente um presidenciável 
como V. Ex•, defender urna maior participação do Con
gresso Nacional na política externa brasileira. V. Ex• há 
de verificar, neste período que esteve afastado do Poder 
Legislativo, que a realidade continua como antes. O 
Congresso Nacional tem sido um mero expectador da 
política externa brasileira. A presença de V. Ex•, nesta 
Tribuna, mostrando a importância e a necessidade do 
Poder Legislativo interferir na nossa política externa, re
comenda V. Ex• e l'los dã, sobretudo, alento, já que V. 
Ex:_ s~ _referiu a uma legislação acessória. Temos tentado, 
atravês de uma legislação acessória, usando a expressão 
de V. Ex•, sensibilizar o Senado para a política externa 
brasileira, mas, infelizrilente, até agora, nobre Senador 
Marco Maciel, temos deparado com urna série de obsti
culos. E a presença, portanto, de V. Ex• neste momento, 
na tribuna, com este pensamento, reforça o nosso desejo 
de que o Senado da República vai-se caminhar para uma 
maior participação nos atos internacionais do Brasl. 
Veja que? Senador Luiz Viana, que preside com tanto 
brilho a nossa Comissão de Relações Exteriores, se refe
riu à presença do Ministro Saraiva Guerreiro. Mas, ob
s_erve, Senador Marco Maciel, o Ministro das Relações 
Exteriores foi convocado pela nossa Comissão há mais 
de trinta dias e só agora, no dia 18, é que S. Ex• virâ à 
Comissão- de Relações Exteriores. O que poderia ter 
acontecic{o trinta ou trinta e cinco dias com a velocidade 
conjuntural da vida que af está? Os fatos em que o Chan
celer foi chamado para debater, poderiam estar ultrapas
sados. É por isto, Senador Marco Maciel, que mais uma 

- vez louvo a presença de V. Ex• e a esperança e a certeza 
de que o Senado da República, com o seu pronuncia· 
mento, vai poder deixar de ser um mero espectador para 
interferir, como deve, na polftica externa do Brasil. Meus 
parabéns a V. Exh 9 

O SR. MARCO MACIEL- Senador Itamar Franco, 
agradeço as palavras de V. Ex• e sei que V. Ex•, nesta Ca
sa, tem-se preocupado com o acompanhamento da nossa 
política externa. E a esse respeito, minutos atrás, o Sena
dor Luiz Viana fez referências a um trabalho que V. Ex• 
ofereceu à consideração da Comissão de Relações Exte
riores e, que jã está sendo apreciado naquela Câmara. 
Estimo - comei já tive !j oportunidade de fazê-lo infor
malmente a V. Ex•- que a proposta que V. Ex• ofereceu 
seja, depois de devidamente apreciada, aprovada por 
aquela Comissão, porque nela vejo uma das formas de 
fazer com que esta Casa, e porque não dizer, tambêm, a 
Câmara dos Deputados, possam participar de maneira 
cada vez mais ativa das negociações externas, e, dessa 
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forma, também, contribuir para o fortalecimento das 
próprias instituições representativas brasileiras, realizan~ 
do, assim, o desejado aperfeiçoamento institucional que 
tanto reclama o País. 

Sr. Presidente e Srs. Senadore como eu dizia, a lei ê 
algo vivo e que, por isso mesmo, estâ sempre se renovan
do. A lei, eis o milagre verdadeiro, só assegura a sua per
manência por estar em permanente adaptação. 

O processo de aperfeiçoamento institucional que 
estamos vivendo, - cuja garantia maior são, tanto 
as palavras reiteradas, quanto os atas e os gestQ& 
multiplicados do insigne Presidente João Fig~eiredo 
-, exige uma regulamentação adequada da mencío:.
nada norma constitucional. 

Ressalte-se que essa regulamentação ind"epende 
de iriiciafivá d·o Podér Executivo - podendo ser, 
portanto, gerada no próprio Congresso - confor~ 

me Se depreende de leitura de dispositivos já referi~ 
dos da carta maior. --

Ouço V. Ex•, Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior - Senador Marco Maciel, eu 
não poderia deixar de saudar V. Ex•, neste nosso reen~ 
contra. e afirmo reencontro porque, na outra Casa do 
CongresSo Nacional tivemos uma coriVjvência que, para: 
mim, é inesquecível e me foi riluító-gratã..-COilheci um jo
vem parlamentar e ocorreu uma aproximaÇão, decorren~ 
te mesmo de uma velha amizade qUC? existia entre mim, o 
Prefeito de Jf:qU-íé-i o seu velho paí, Prefeito da cidade de 
Recife. Busquei fazer amizade com o filho, pois que eu 
me sentia muito lisOnji!ado pela amizade que mantinha 
com o pai, e esta amizade foi crescendo ao longo do tem
po e, mais do que amizade, admiração pelo jovem talen
toso, eleito por Pernambuco mas, especificamente, con
sagrado por uma cidade que, também, fala muito_ ao meu 
coração, de onde tenho a grande honra de ser cidadão 
honorário - a Petrolina do nosso Presidente- V. Ex• 
era o seu representante. Isto foi um liame a mais, foi um 
vínculo a mais nas nossas relações. Hoje, depoisºe um 
brilhante Governo, V. Ex• se revelou com a mesma com
petência que exerceu o mandato no Parlamento, V. Ex' 
se houve na Chefia do Executivo do seu Estado. E não só 
o administrador arguto, o administrador capaz, dinâmi
co, mas V. Ex' se revelou, sem dúvida alguma, um políti
co competente. Todos nós apreciamos o seu trabalho. 
Quem, por ventura, não esperava marcar Uma .derrota 
visível, visível e proclamada? Todos, ao analisarem a si
tuação nacional, colocavam- nem era um ponto de dú
vida- era uma derrota já marcante naquele seu Estado. 
Não direi que todos tinham uma esperança, o direito de 
todos ter uma esperança no seu trabalho, na su:;t ação ad
ministrativa e sobretudo na capacidade política que V. 
Ex' revelou nos 4 anos de administrador e Governador 
de Pernambuco. Mas V. Ex' transformou uma derrota 
visível, paupável, anunciada, proclamada, numa das 
mais retumbante e brilhante vitória. Cumprimento V. 
Ex• que chega ao Senado V. Ex• tinha um mandato de 
Deputado Federal tranqüilo, arrostou as dificuldades, e 
diria mesmo, V. Ex' submeteu-se ao julgamento do seu 
povo numa hora difícil, muito difícil, para a sua eleição. 
Trouxe uma vitória retumbante, trazendo a represen
tação de Pernambuco para o Senado e registrou a mais 
brilhante vitória que o País assistiu com a eleição do s-eu 
sucessor para Governador de Pernambuco. V. Ex' pode 
ter a certeza de que os seus colegas lhe têm essa admi
ração, entre os quais o que está aparteando neste mo
mento e que faz votos esperando que a sua caminhada~ 
jã não tão pequena - se prolongue, seja uma jornada 
longa! V. Ex~ ainda tem, Sr. Senador Marco Maciel, 
muita coisa a fazer por este País. A missão que lhe reser
va o futuro - não sou pitonisa nem tenho qualidades de 
profeta - e todos nós temos a convicção, e eu posso a 
proclamar nesta hora, que V. Ex• tern uma grande mis
são ainda a cumprír na política brasileira. 

O SR. MARCO MACIEL - Caro Senador Lomanto 
Junior, V. Ex' recordou os laços de amizade que nos li-
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gam, e falOL! também coisa, para mim, muito cara, da 
amiiade que V. Ex' desde delonga data teve junto C<?_:Ql 

meu pai e lembro ainda, meu pai Prefeito de Recife, V. 
Ex• Prefeito de sua cidade Jequié; data ~estC? período o 
inícío de uma longa convivência entre V. Ex' e minha 
famflia. Por isSo, eu quero dizer a V. Ex' que foi para 
mim uma horiia ser seu colega na Câmara dos Deputa
dos, e que essa honra se prolonga agora, em poder ser 
seu companheiro nesta Cârriara Alta do País. _____ _ 

Quero ag~decer muito desvanecido as generosas pala
vras que V. Ex' profere a meu respeito, e de modo espe
cial, as considerações que V. Ex• fai sobre a importância 
do tema sobre o qual verso neste instante. 

O Sr. Dinar/e Mariz- Permite-me V. Ex! um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço com prazer o Se
nador Dinarte Mariz. 

O Sr.- Dinarte Mariz - É com o maior prazer, meu 
caro Senádor Marco Maciel CÍue eu trago, em nome do 
Rio Grande do Norte, a aiegria de vê-lo nesta Casa. V. 
Ex'- chega aqui depois de governar o grande Estado Nor~ 
destino, depois de governar Pernambuco. Pernambuco 
-durante muitos anos, e agora, mais uma_vez, ele exerce 
uma Hderança inconteste entre todos os Estados do Nor
deste, no~adame_nte aqueles nos são_mais ligados fi;'Ontei
fãmente: é o casç do Rio Grande do Norte. Por conse-
qOêilcia, V. Ex• chega nesta-hora, depois de ter uma car~ 
reira brilhante e, digamos, precoce. Porque governar 
Pernambuco sempre foi aspiração dos grandes vultos 
que passaram pela história deste País. V~ Ex• brilhou na 

-Câmara; V. Ex• foi para o Governo de Pernambuco, 
- -conseguiu fazer uma grande administração, reconhecida 

pe"fos seus próprios adversários, e agora vem para esta 
Cas·a depois de travar uma luta política e dar uma grande 
vitória ao seu Partido. ConseqOentemente, eu quero di
zer a V. Ex' que é com um certo orgulho que eu vejo V. 
Ex' nesta Casa, depois de tantas vitórias, e isso represen
ta para nós nordestinos, sem nenhuma dúvida, uma 
grande aspiração para que o Nordeste possa ter em V. 
Ex' O-~entro de uma liderança de que tanto nós carece
mos. 

O SR. MARCO-MACIEL- Meu caro Senador Di
narte MariZ, agradeÇo desvanecido as suas palavras. Sei 
que elas vêm movidas por uma amizade que, desde cedo, 
veilhõ nutrindo, e creio que V. Ex~ ao se expressar é ge
rü::rosO, Pelo fato também de militarmos juntos há muito 
ttiinpo-, defenderido velhas e sempre renovadas causas, de 
mõdo especial em favor do nosso Nordeste brasileiro e 
em favor sobretudo de medidas que façam aquela região 
poder progressivament-e se desenvolver cada vez mais, e 
assim assegurar crescentemente aos seus filhos melhores 
condições de vida e bem-estar. 

O Sr. He/vidiQ Nunes- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MÀRCO MACIEL - Ouço com satisfa'ção o 
Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvidio Nunes - Eminente Senador Marco 
Maciel, a exemplo do Senador Dinarte Mariz, e nO 
exercício dÔ direito de vizinhança, eu também quero tra
zey, em nome do rneu Estado, uma palavra de saudação 
a V. Ex•, uma saudação â. sua competência, ao seu traba
lho, à sua sensatez, ao seu eqUilíbrio, eqUilíbrio, sensatez 
e competência que são algumas das quaUdades que orna
mentam o caráter e a vida pt1blica de V, Ex'. 

O SR- MARCO MACIEL- Muito obrigado, Sena
dor Helvídio Nunes, quero incorporando o texto do seu 
aparte ao meu discurso, agradecer a sua manifestação e 
dizer que ela efetivame.iite serve de estímulo à minha ca
minhada na vida pública e, de modo especial, ao bom 
cumpri~ento do meu papei, do meu trabalho, nesta 

_Casa de representação popular. 
D,:yq_ nesta ocasião~ ~Qrtar os ilustres integrantes des

ta Casa para que se voltem, cada vez mais, com a compe-
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_ tência e o espírito público que lhes são característicos, 
para o desempenho do novo papel que o Congresso Na
cional deve exercitar, Com relação a esse assunto, na vida 
do País. 

À Comissão de Relações Exteriores da Casa, integra
da por ilustres Senadores e presidida pelo eminente ho
mem público e notável intelectual que é o Senador Luiz 
Viana Filho, fica o apelo no sentido de incumbir-se da 
tarefa de oferecer uma proposta sobre como assegurar 
ao Congresso - e, particularmente, ao Senado - uma 
maior participação, por intermédio de mecanismos le
gais e regimentais, no d~envolvim_ento de nossas ações 
internacionais. 

Para esse üm, vislumbro a necessidade de proceder~se 
ao levantamento da legislação comparada, _não para 
copiá-la, servilmente, mas para análise das soluções en
contradas ~m outros países; pesquisar a doutrina que se 
formou, por todo o mundo democrático, e observar os 
métodos e práticas exercitadas nas nações que vivem sob 
o sistema. representativo de governo; ouvir o entendi
mentQ de_ doutos e especialistas no assunto, inclusive 
ilustres int~grantes da reputada diplomacia brasileira. 
EiS algumas das medidas que~ salvo melhor juizo, preli
minarmenle se põe. 

O Sr. Virgl1io Távora- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Ouço com muita honra 
o aparte do nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgr1io Távora - Meu caro Senador Marco 
Maciel, nós somos suspeitos para lhe dar este aparte. A 
amizade que nos liga há tantos anos e, ao mesmo tempo, 
a- convivência que tivemos, quando governávamos Esta
dos vizinhos e irmãos, nos torna, talvez, inibidos de-dizer 
que ouvimos- e aí sim, um testemunho insuspeito ouvi~ 
mos do Presidc~nte do Banco Mundial, Mr. Clausen, 
quando visitando o Ceará. ''Realmente, no Nordeste vo~ 
cês são felizeS pelos governadores que têm, Passei por 
Pernambuco e vi a obra gue aquele jovem Governador 
está fàzend"o". Eu poderiã., parodiando esta autoridade 
C[Ue ó8.dà tém ã ver Com a nossa política, portanto sem o 
crivo da suspeição, dizer também que para nós isso não 
era nenhuma novidade. O que vimos quando, com apru
mo, dirigiu a Câmara, Q_uando, depois, com a justeza de 
seus conceitos, ajUdava a direção segura deste Partido, e 
era mui~o difíCil, e quando, finalmente, ia, como galar~ 
dão maior que o homem tem, governar o seu Estado, em 
nenhuma dessas ocasiões V. Ex• nada mais fez do que 
afirmar que tinha herdado daquele homem sereno, pru
dente, sério, que é o seu venerável pai, ·aquelas virtudes 
que fazem justamente do pernambucano um orgulho 
para o povo brasileiro. Hoje V. Ex' vem a esta Casa, es
tamos certo que continuará na mesma trajetória que atê 
agora se traçou - serenidade, trabalho, honestidade e, 
principalmente, essa largueza de visão bem caracterizada 
nO- discurso que-hoje V. Ex,f profere. 

O SR. MARCO MA~CIEL- Muito obrigado, Sena
dor_Vir&ílio Távora, pelas-_palavfãique V. Ex•, no seu 
aparte, proferiu, a meu respeito e de modo particular ao 
tema que firo nesta tarde. Quero dizer a V. Ex• que em 
verdade tive a honra de governar o Estado de Pernambu
co, no mesrrio instãnte que V. Ex' governava, e com que 
êxito, O seu querido Esiado do Ceará. E a partir daf pu
demos desenvolver ainda mais a nossa amizade e ajustar 
poiltos de vísta sõbre a problemática regional e a forma 
de como enfrentar as dificuldades e vicissitudes que atra
vessamos. Por isso, o aparte de V. Ex• tem para mim 
uma sígnificação muito especial, porque ele expressa 
um·a manifestação de quem, ao longo da vida pública, 
tem dado notáveis exemplos de espírito público e de ci
vísmo, e tem contribuído, nos diferentes cargos que tem 
exercido, para fazer com que este País se: torne cada vez 
mais desenvolvido, gerando também. condições para que 
possamos tecer cada vez mais instituições mais estáveis. 
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O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. MARCO MACfEL - Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira -Embora não possa invocar 
o privilégio da vizinhança, mas por ser Goiâs onde co
meça ou termina, ou pelo menos passam todos os camiM 
nhos do Brasil, Goiás precisava fazer presença nesse dis
curso de Pernambuco, e esse discurso tem muito de Bra
sil na pessoa de V. Ex'. Quero dizer, Senador Marco.~a
ciel, que foi realmente muito gratificante para rriítn- con
viver, conhecer e ter o privilégio de ser seu colega, por
que realmente eu já o conhecia antes, por informações, 
quando o saudoso Paulo Guerra já fazia com que ponti
ficassein as suas virtudes, os seus -talentos, tendo-o como 
seu auxiliar do Governo de Pernambuco, embora tão jo
vem. E até de certa forma me faz mal, udenista empeder
mido, ter que confessar qui? V. Exf. teve a oportunidade, 
o privilégio -de muitos neste País, de freqüentar aquela 
boa escola que foi o velho PSD e que soube, realmente, 
revelar valores da sua estirpe. Mas em verdade,, o que 
realmente precisa ser ressaltado é que V. Ex• é um da
queles homem que o sucesso não ·subiu à cabeça, porque 
o seu comportamento na Câmara dos Deputados, -como 
homem de Plenãrio, ou mesmo na Presidência daquela 
Casa, não modificoU o Marco Maciel nosso conhecido. 
E o que é mais significativo é que - e aqui V. Ex• me 
permita que eu assinale-esse aspecto, eu sou tido e havido 
como-o homem que brigou com todos os governadores e 
seus correligionários no meu Estado, porque, lamenta
velmente, eu tenho verificado, pelo menos no meu Esta
do, o sucesso de companheiros experimentados no parla
mento, guinados ao Governo do Estado, mudam, modi
ficam o seu comportamento --para alegria nossa, dos 
seus admiradores, eu pude constatar que V. Ex• à frente, 
também, do Governo do seu Estado, continuou a ser o 
mesmo Marco Maciel que eu conheci na Câmara dos 
Deputados. Logo, Senador Marcos Maciel, é gratifican
te para nós, nós que desempenhamos política com serie
dade, e temos a preocupação de que novos, valores vão
se revelando, homens que possam vir a suceder-nos, à al
tura das necessidades do Brasil, suprindo as nossas defi
ciências, dos mais velhos, é realmente gratificante verifi
car que V. Ex•, que surgiu numa época diffcil, numa épo
ca de exceção, numa época difícil de revelar novos valo
res, V. Ex• que pertence àquela estirpe dos verticais, é 
muito bom para nós verificar que V. Ex• hoje, cada vez 
mais projetado no plano nacional, já destacado, como 
bem lembrou o ilustre Senador Itamar Franco, como um 
dos nossos presidenciãveís, é muito bom para nós, repi
to, quejâ caminhamos para o ocaso, verificar que oBra
sil tem homens como V. Ex• para prosseguir na jornada 
que o destino reservou à no:;sa Pátria. Muito obrigado a 
V. Ex• pela oportunidade deste aparte. 

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Senador Be
nedito Ferreira, eu -que agradeço a V. Ex• o aparte com 
que fui honrado. Quero, ao f.empo em que agradeço a 
sua manifestação, dizer da minha alegria de, em chegan
do a esta Casa, e confi'ã-lo representando o seu Estado, o 
Estado de Goiãs. Já o conhecia, como V. Ex• recordou, 
de longa data e já longos laços de amizade nos ligavam. 
Mas, de toda forma, ao lado de tudo isso, não posso dei
xar de frisar a contribuição que V. Ex• vem dando ao seu 
Estado e a esta Casa, para que poSsamos fazer com que 
esta Nação se converta na Pãtria dos nossos sonhos, 
para assegurar a todos o que tanto desejamos - desen
volvimento, justiça e bem-estar social. 

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Exf. um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL -.Pois não, com muita sa
tisfação ouço o nObre Senador Jorge Kalume. 

O Sr. Jorge Kalume- A voz mais distante do Brasil 
não poderia estar ausente desta manifestaÇão de apreço 
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que a Casa, neste momento, está tributando a V. Ex• 
Acompanhei a sua trajetória na Câmara dos Deputados, 
inclusive o primeiro Presidente da Fundação Milton 
Campos, onde V. Ex.• mostrou, mais uma Vez seu dina
mismo, seu brilho, seu espírito público e, acima de tudo, 
seu equilfbrio. E não foi diferente como Governador de 
Pernambuco e não estã sendo diferente nesta Casa, onde 
V. Ex• hoje, para honra nossa, está estreiando com as
sunto da mais alta relevância. Portanto, meus parabéns. 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço, meu caro Se
nador Jorge Kalume as suas palavras. Quero, ao tempo 
em que digo a V. Ex• do meu reconhecimento pela sua 
manifestação, dizer da satisfação com que o ouvi porque 
sei que V. Ex• é um homem que tem notáveis serviços 
prestados não apenas ao seu Estado que teve a oportuni
dade de governar, mas também ao País, quer como De
putado Federal, quer como Senador da República. Por 
isso, meu caro Senador Jorge Kalume, eu incorporo o 
seu aparte ao meu pronuncimento. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Concedo o ·aparte ao 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

- O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Marco Maciel, eu 
tive a alegria de tê-lo como meu Lfder na Câmara dos 
Deputados e como meu Presidente, bem como de ter 
ac.ompanhado o trabalho de V. Ex• à frente da Fundação 
Milton Campõs, e com V. Ex• participando daqueles 
dois grandes simpósios que teve a oportunidade de fazer 
à frente dessa fundação. Depois, V. Ex• fcii para o Go
verno de Pernanbuco; de longe mesmo, pude acompa
nhar a trajetória de V. E•, as dificuldades que soube en
frentar, a maneira de vencê-las, sempre com a sua lhane
za de tratos e com a sua habilidade reconhecida por to
dos. E a maior dessas dificuldades foi a campanha suces
sória, e V. Ex• com muita eficiência -conseguiu transfor
mar uma possível derrota na mais bela vitória que tive
mos, que todos nós dos demais estados sabíamos das di
ficuldades que V. Ex• estava enfrentando com os seus 
companheiros. Graças a maneira como V. Ex• sempre 
soube fazer política, unindo-se àqueles líderes do seu es
tado, sem querer impor a sua vontade, mas impondo 
sempre o princípio do interesse de seu estado e do seu 
partido, V. Ex• soube formar uma chapa majoritãriã que 
venceu as eleições, brilhantemente e pôde V. Ex• chegar 
a esta Casa com uma vitória das mais expressivas, 
juntando-s~ a esses seus dpis magníficos companheiros, 
Senador Aderbal Jurema e Nilo Coelho. Receba V. Ex• 
neste instante os meus aplausos pelo seu pronunciamen
to, na certeza de que V. Ex.,. terâ futuro radioso, para ale
gria de todos os seus amigos. 

O SR. MARCO MACIEL- Agradeço as palavras de 
V. Ex', nobre Senador Jutahy Magalhães. V. Ex• que é 
um político em toda a extensão do termo, herdeiro das 
tradições de seu honrado pai, V. Ex• tem, representante 

-do Estado_ da Bahia, trazido uma notãvel contribuição a 
esta Casa. Como disse, dando continuidaâe à ação polí
tica de seu honrado pai, V. Ex' tem trazido, ao longo dos 
cargos que ocupou e exerceu, uma notável contribuição 
às inStituições brasileiras e à correta identificação dos 
nossos problemas. Por isso, quero agradecer a V. Ex• pe
las suas palavras que muito me sensibilizaram. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço o nobre Senador 
Josê Lins, com prazer. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador Marco Maciel, é co
mum que cumprimentemos os novos colegas que pela 
primeira vei ocupam a tribuna do Senado Federal. Des
ta vez, entretanto, eu o faço com redobrada alegria. V. 
Ex• é uma -das lideranças moças mais expressivas do 
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N ardeste. Pernambuco está muito bem representado 
nesta Casa. O conceito do D_eputado Federal foi prova
do e confirmado no Governo do Estado de Pernambuco, 
e agora o Senado Federal se honra de ter V. Ex• como 
um dos seus membros um ·político de muitas esperanças 
que V. Ex• é. Todos nesta Casa, tenho certeza, nos reju
bilamos com a sua presença, e sabemos que a sua fecun
da inteligência vai ajudar muito este País nesta fase difí
cil de nossa história. Seja feliz. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre 
Senador José Lins, pelas palavras que V. Ex• proferiu a 
meu respeito. Ao agradecer a sua manifestaÇão, quero 
dizer que elas servem de estímulo para o trabalho que 
pretendo desenvolver, nesta Casa, ao lado de V. Ex•, em 
favor do nosso Estado, da nossa Região e, sobretudo, em 
favor do nosso País. 

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Ouço com prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador Marco Ma
ciel, quando V. Ex• ingressou'na Câmara dos Deputa
dos, eu já !ntegiava o Senado Federal. Não tive, assim, a 
felicidade de conviver mais demoradamente com V. Ex•, 
mas isso não me impediu de acompanhar a sua trajetória 
brilhante e de vê-lo como uma das melhores afirmações 
da nova geração política deste País. V. Ex• representa, 
talvez, o que de melhor houve de renovação, depois de 
1964-, neste País. E por isso que eu o saúdo, principal
mente quando V. Ex' traz à tribuna desta Casa uma cçn
tribuição valiosa, convocando os Deputados e os Seria
dores a dar o devido apreço ão exame da política externa 
do País, e à regulamentação daqueles atas administrati
vos e diplomáticos a que V. Ex• se referiu. A contri
buição de V. Ex• é, por todos os títulos, digna de aplau
sos, porque abrirâ novos horizontes a um terço da nossa 
Carta Constitucional em vigor, que até hoje não conse
guiu ser devidamente regulamentada. Com a colabo
ração de V. Ex•, da sua inteligência, da sua cultura e da 
sua determinação, certamente essas disposições serão 
objeto de exame e de aprovação do Congress-o Nacional. 

O SR. MARCO MACIEL- Senador Nelsqn Carnei
ro, agradeço o seu aparte e, como V. Ex• lembrou, eu 
não tive a honra de ser seu colega na Câmara dos Depu
tados. Nessa altura, V. Ex• se alçara ao Senado da Re
pública, onde vem dando, desde aquela data, uma notá
vel contribuição ao País e as suas instituições. Mas nem 
podsso é menOr -a admiração que tenho por V. Ex•, cujo 
trabalho acompanho de longa data e, por isso mesmo~ as 
suas palavras têm para mim uma significação muito es
pecial e, eu as incorporo, com muita alegria, ao meu dis
curso. 

O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite, nobre 
Senador? 

O SR. MARCO MACIEL - Pois não, Líder Hum
berto Lucena. 

O Sr. Hwnberto Lucena- V. Ex'- enfatizou, nas suas 
palavras, a participação do Congresso Nacional, parti
cularmente do Senado, na política externa brasileira. 
Ouvi, atentamente, as suas considerações, mas tenho 
para mim, nobre Senador Marco Maciel, que nós ainda 
estamos muito distantes de uma participação realmente 
efetiva do Poder Legislativo no controle da política ex
terna. Como bem acentuou, no seu aparte, o nobre Sena
dor Passos Pôrto, que hã pouco se referia à rigidez das 
convenções e dos tratados internacionais que, quando 
chegam ao Congresso, jã vêm prontos e aqui serão ape
nas ratificados ou não, porque não podem ser emenda
dos. Por outro lado, vários acontecimentos da maior im
portância, como ocorreu com a guerra das Malvinas e 
agora com esse incidente dos aviões líbios, que ainda não 
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terminou e, o Congresso Nacional, o Senado, s.obretudo, 
que é a quem incumbe inclusive escolher os embaixado
res brasileiros, não são procurados pelo Ministério das 
Relações Exteriores. Quando queremos participar, nós 
vimos à tribuna, no Senado ou na Câmara, ou então 
convocamos um Ministro de Estado para as Comissões 
ou para o plenário. ora; claro que deveria haver, real
mente, uma maior presença do Poder Legislativo no con
trole da nossa política-externa. M"as~ ao -eXaftãr--0 discur
so de V. Ex• que é, sem dúvida alguma, hoje, um dos 
grandes lideres políticos do- Ílosso Nordeste, de:sejo 
pinçar uma referência à necessidade de regulamentação 
do Art. 45 da Constituição: 

Art. 45. A lei regulará o processo de flScali
zação, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos a tos do Poder Executivo, inclusive da 
administração indireta. 

Nobre Senador, não somente eu como o Senador 
Mauro Benevides e vários outros parlamentares, nesta 
Casa e na Câmara, apresentamos vários projetas de lei 
nesse sentido, que aí estão, uns arquivados, outros, em 
andamento. Infelizmente, até hoje, não tivemos o prazer 
ou a honra de ver essas proposições aprovadas pelo Con
gresso Nacional. Jâ que V. Ex• nas suas considerações 
iniciais, prOcurou dar realéC à necessidade de fortaleci
mento da Instituição parlamentar, convocaria o nobre 
colega neste instante, com O!>I'éStígio do seu nome, com 
a sua competência e com a sua habilidade, com o seu ta
lento, para que somasse, a nós, os seus esforços, a fim de 
que possamos conseguir, em prazo râpido, essa regula
mentação, que é da maior importância para o Congresso 
Nacional, para o fortalecimento do Poder Legislativo no 
Brasil. 

O SR. MARCO MACIEL - Meu caro Líder do 
PMDB, Senador Humbrto Lucena, inicialmente agra
deço as pãlavras com que me honrou. Adianto a V. Ex• 
que não participo do seu peSsimismo com relação ao 
exerclcio do poder de controle -dO Congresso Nacional. 
Em primeiro lugar, pelo fato de já termos dado alguns 
passos neste campo, campo, a meu ver, tão importante a 
ponto de justificar a própria existência do Congresso 
Nacional; em segundo lugar, po~que entendo que, a par
tir do trabalho que vem sendo desenvolvido neste Con
gresso, nos serâ possível, progressivamente, estabelecer 
novos mecanismos que reforcem o papel de controle da 
instituição congressual, iiiCillsfVe contando com a cola
boração de todos integrantes das duas Casas do Con
gresso Nacional. 

Por outro lado, como conseqüência do processo de 
aperfeiçoamento institucional que vive o País, certamen
te esse fortalecimento ainda se torna mais fácil. Já mes
mo o Presidente Figueiredo adotou algu~as providên
cias neste sentido. Não falo genericamellie; com relação 
ao aperfeiçoamento político do País. Fala mesmo, tam
bém, com telação, em particular, às Casas do CongresSo 
Nacional, na proporção em que, através de entendimen
tos que o Presidente da República manteve com os Líde
res do seu Partido nesta Casa, foi possível aprovar urna 
série de medidas e providências que implicaram na am
pliação do pape! do Congresso na sociedade brasileira 
dos nossos dias. 

O Sr. Louriva/ Baptista - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCO MACIEL - Com prazer, ouço V. 
Ex•, Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista - O Senado Federal através 
de algumas das suas mais categorizadas personatidades 
jã ouviu os apartes formulados acerca da sua excepcional 
atuação. Nesses apartes evidenciaram o valor e a inex
cedível competência de V, Ex• coi:rio poHtico e adminis
trador -tanto na órbita do Poder Legislativo como De-
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putado Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, 
como, igualmente, no desempenho do cargo de Gover
nador do Estado de P.ernambuco. 

Endosso, integralffiente, as palavras dos eminentes Se
nadoreS qUe o apartearam. Ao me~mo tempo felicito-o 
pela consagradora homenagem que acaba de receber 
nesta sua estréia no Senado. 

Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte que se dignou 
conceder-me. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Louri
val Baptista, acolho, com muita alegria, as suas palavras 
e as incorporo ao meu discurso. Ao mesmo _tempo em 
que agradeço a V. Ex•, reafirmo que,_ de fato uma longa 
amizade nos une, e aprendi admirar em V. Ex•, não ape
nas o seu espírito público como a dedicação com que se 
desincumbe do mandato legislativo que sucessivam.ente 
lhe tem sido confiado pelo povo do seu Estado, o Estado 
de Sergipe. 

O Sr. Roberto Saturnin.o - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. MARCO MACIEL- Com muito pfazer. 

O Sr. Roberto Saturn.ino - Lamento que mais uma 
vez V. Ex• seja interrompido, mas, também, quero pres
tar a minha homenagem, em meu nome pessoal e em 
ri-ame do meu Partido, pela presença de V. Ex• nesta tri
buna, abordando tema tão importante e confumando 
aqullo que iodOs- jã esperávamos -o elevado sentimen
to de espírito público de V. Ex•, e que o tem sempre de
monstradp ao longo de sua vida. V. Ex• chega a esta 
Casa cercado de justificadíssimo prestígio e confirnia 
toda esta imagem que a Nação brasileira tem a respeito 
de V. Ex• Realmente, todos sentimos, aqui, no Senado, a 
necessidade de uma rreqüência maiQr do trato da política 
internacional, da política externa, por parte dos Senado
res. Estou aqui jã há. alguns anos e foram poucos os pro
nunciamentos, lamentavelmente, que trataram deste 
te_ma fundamental e que é uma responsabilidade nossa, 
de nós Senadores. Ao cumprimentar V. Ex' por este pro
nunciamento louvâvel sob todos os pontos de vista, tam
bém declaro, a partir desta colocação de V. Ex• na tarde 
de hoje, espero possamos proximamente_, em dias seguin
tes, discutir, entrar no debate mais concreto de temas 
reais que estão aí a exigir a nossa atenção, como é o caso 
da política brasileira em relação à América Central, -
como é o caso da renegociação da nossa dívida externa, 
como é o caso das exportações de armamento, que estão 
a afetar a imagem do Brasil no exterior, enfim, proble
mas bastante concretos, muito substanciosos e muito ímR 
portantes, a respeito da política externa do_ Brasil, que 
deve ser assunto R_rimordialmente tratado entre nós, SeR 
nadares. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Roberto 
Saturnino, iníéiãlmente agradeço generosas palavras 
com que V. Ex• me distinguiu. Assim como V. Ex•, espe
ro possamos, ao longo desta Legislatura, desenvolver 
esse trabalho, um trabalho voltado para o acompanha
mento cada vez maior da problemâtica externa, de modo 
especial do desenvolvimento das ações do País no exte
rior. Creio que esse papel decorre da própd,a necessidade 
que tem o Congresso de acompanhar todos os movimen
tos da vida nacional, e decorre tambem de um irnperati
vo constitucional, claramente definido, quer no art. 44, 
inciso I, do texto constitucional em vigor. 

Sr. Presidente, Senador Nilo Coelho, que nesta Casa 
representa o meu Estadot por intermédio de quem iniciei 
a minha vida pública na Assembléia Legislativa do Esta
do, e Srs. Senadores encerro as minhas palavras. 

_e_ imperioso buscarmos as soluções que nos permitam 
disciplinar as matérias que são da competência da Insti
tu_iªo, sobretudo porque à Constituição nos exige o de
ver de operar o cumprimento de seus dispositivos. 
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São estas, pois, - Sr. Presidente, Srs. Senadores- as 
contribuições que gostada de oferecer, neste instante, à 
deliberação da Casa na certeza de que serâ pelo papel 
cada vez mais proeminente do Congresso Nacional que 
certamente Será possível construirmos um regime conso
Jidamente democrático e,-vivermos, em nosso País, sob a 
égide de Instituições estáveis, consentâneas com as mais 
vivas, as mais caras, as perenes aspirações nacionais. 
(Muito bem! Palmas. O orador i cumpn"mentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra 
o nobre Senador Humberto Lucena, como Li der de Par
tido 

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À iiEVISÀO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gaivão Mo
desto - Qdacir Soares - Hélio Gueiros - Alexandre 
Costa- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Carlos Al
berto - Martins Filho - Marcondes Gadelha - Ader
bal Jurema- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior - José Ignácio - Amaral Peixoto -
Roberto Saturnino- Alfredo ~pos- Benedito Fer
reira - Benedito Canelas - José Fragelli - Marcelo 
Miranda - Álvaro Dias - Eneas Faria - Jorge Bar~ 
nhausen - Leonir Vargas -Carlos Chiarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
convoca sessão éxtraordinãria a realizar-se hoje, as 18 
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes 
matérias: 

Requerimentos n~"s 645 a 649, de 1983; e redações fi
nais dos Projetas ?e Resolução n~'s 23 a 26, de 1983. 

O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho)- Antes de dar 
iníciO à Ordem do Dia, a Presidência esclarece ao Ple
nário que, conforme o arL 368, parágrafos l~"e 2~> do Re~ 
gimento Interno, quanto ao item 1~" da pauta, este será 
objeto de deliberação pelos Srs. Senadores o prossegui~ 
mente ou não da tramitação da matéria. 

Se o Plenário aprovar o-·pros;~gui~ento da trami
tação, o projeto será incluído na Ordem do Dia, oportu
namente, para deliberação sob o mérito. Se, ao con
trário, o Plenário rejeitar o prosseguimento da trami
tação do projeto sob exame, será o mesmo encaminhado 
ao arquivo, em caráter definitivo. 

Com esses esclarecimentos, passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

A) Matéria incluída em Ordem do Dia pana que 
o pleDário delibere se deve ter prosseguimento. 

{§ 1~> do art, 368 do Regim_ento Interno.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 35, DE 1979 

(N9 1.657/75, na Casa de origem) 

Autoriza o Governo Federal a instituir a Fun
dação Universidade Federal de Campina Grande e· 
dá outras providências. 

Andamento: I 1-6-79- Lido em plenário e des· 
pachado às Comissões de Educação e Cultura e de 
Finãnças. 

20-8-81 -Aprovado na Comissão de Educação 
e Cultura parecer favorãvel. 
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19~10-81 -AprO-vado na Comissão de Finanças 
parecer favorável, 

16-10-81 -Lidos em plenário os Pareceres n% 
909-CEC e 910-C.F, ficou aguardando_ inclusão em 
Ordem do Dia. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam a continuação da tra

mitação da matéria permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
De acordo com a deliberação do Plenário, o projeto 

prosseguirá em sua trã.ffiitação riorrilal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Votação, em turno únicO, do Projeto de Reso
lução n"' 282, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como com::l_usão de seu Parecer n9 

1.500, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Araguari (MG) a elevar em Cr$ 49.780.000,00 
(quarenta e nove milhões, setecentos e oitenta mil 
cruzeiros) _o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n's 1.501 e 1.502, de 1981, 
das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituciona.li~ 
dade e juiidicidade; e 

-de Mwzicfpíos, favorãVel. 

Em votação o projeto; em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 282, De 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari 
(MG) a elevar em Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e 
nove milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Feder_a}___re~jve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal de Araguari, Esta
do de Minas Gerais, il.os termos do art. 29 da Resolução 
n'~ 93, de t1 de Qutub_r_o __ de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar, em Cr$ 49.780.000,00 (quarenta e-n-Ove 
milhões, setecentos e oitenta mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidade interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa 
Económica Federal, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvim~nto Social
FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, 
meios-fios e conStrução de um entreposto comercial, na
quele Município, -õbedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'~ Esta Resolução entra em vigor na data se sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 90, de 1982 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parece:r n'~ 485, de 
1982), que autoríza_a Prefeitura Municipal de Ria
cho da Cruz (RN) a elevar em Cr$ 93.072.000,00 
(três milhões, setenta e dos mil cruzeiros) o montan
te de sua dívida ·consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 486 e 487, de 1982, das 
Comissões: 

-de Constituição e JUstiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Munidpios, favorável. 

Em votação o projeto. 
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Os Srs. Senado~es que o aprovam queiram permanecer 
como se acham. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. M~tins Filho- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Será feita a 
verificação requerida. 

Solicito aos Sis. Senadores que ocupem os seus luga
res, uma vez que a Presidência se utilizará do sistema ele
trônico para proceder à nova votação. (Pausa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- como vota o 
Líder do PMDB? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Sena
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação.) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Almir PititO 
Aloysio Chaves 
Amaral Peixoto 
Carlos Lira 
Claudionor Roriz 
Eunice Michiles 
Gaivão Modesto 
Guilherme Palmeira 
Heovídio Nunes 
Humberto Lucena 
João Castelo 
Jutahy Magalhães 
Lourival Baptista 
Marco Maciel 
Moacyr Dalla 
Roberto Campos 
Virgílio Tãvora 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR: 
Benedito Ferreíra 

ABSTEM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Lomanto Júnior 
Martins Filho 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Votaram 
"SIM" 17 Srs. Senadores; "NÃO" I. Houve duas abs-
tenções. --

Não há quorum ~m plenário para deliberação. 
A Presidência, nos termos regimentais, irá suspender a 

sessão por alguns minutos para-convocar ao plenârhos 
Srs. Senadores que se encontram em seuS gabinetes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 horas e 50 minutos, a sessão é rea
berta às 17 horas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está reaber
ta a sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum, a PresidênCia deixa 
de proceder--à verificação Solicitada: pelo nóbre Senador 
Martins Filho. - - -

O projeto fica com sua votação adiada, juntamente 
com os itens n9s 4 a 9, em fase de votação e mais os itens 
18 e 19, que embora constando nos avulsos distr_ibuído~_ 
aOs Srs: Senadores como em fase de discussão, acham-se 
em fase de votação e pendentes de votação de requeri
mentos. ~ 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt 
117, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n'~ 601, de 1982), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) ã elevar 
em Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, 
cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzei· 
ros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n'~s 602 e 603, de 1982, das Comis
sões~ 

-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e 
jurídicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car
doso; e 

- rje Municfpios, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 506, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos do art. 418, item I, do Regimento Inter
no, a convocação do Ministro Chefe do Serviço Nacio
nal de Informações, General Octãvio Aguiar de Medei
ros, para, perante o plenário do Senado Federal, prestar 
esclar~imentos sobre as atividades daquele órgão. 

Votação, em-turno único, do Requerimento n'i' 636, de 
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n' 198, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ), a 
elevar em Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno únic_o, do Requerimento nY 641, de 
1983, da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n'~ 376, de 1981, de 
sua autoria, que determina a criação de Coordenações de 
EducaçãO Ecológica no ensino de 19 e 29 graus, e dá ou
tras providências. 

8 

Votaçãõ, em turno único, do Requerimento n'i' 642, de 
1983; do Senador Helvfdio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do_ Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado nY 209, de 1980, de 
sua _autoria, que altera dispositivos do Decreto-lei n'~ 
3.689, de 3 de outubro de 1941, e dâ outras providências. 

9 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 643, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos ter-

- mos do art. 367 do Regimento Interno, o d~arquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n'i' 218, de 1981, de 
sua autoria, que limita a aplicação da correção mone
tária, e dá outras providênCias. 

18 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n'~_l91, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Bar· 
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bosa, que dispõe sobre o parcelamento dos prêmio_s 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.126 c 1.127, de 1980, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento nl' 654, de 

1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a matéria submetida a votos) 

19 

Votação, em segUndo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n" II de 1980, de autoria do Senador Nelson Car· 
neiro, que introduz alteração na Consolidação das Leis 
do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da reclamatória, tendo 

PARECER, sob n' l.ISO;-de -1981, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo da votação do Requerimento n' 655,_ de 
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando -
seja a matéria submetida a votos) 

O SR. PRESID!'NTE (Moacyr Dalla)- Passaremos, 
pois, ao item n9 10: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n' 224, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.282, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de San,to Antônio do Monte (MG) a elevar CrS 
69.673.800,00 (sessenta e-nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s !.283 e 1.284, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Mwzicípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, 
em virtude da falta de quorum, em plenário, para delibe
ração. 

O SR. PRE8ID!'NTE (Moacyr Dalla)- Item 11: 

Discussão, em turno úniCo, do ProjetO de Reso
lução n' 226, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 
1.288, de 1981), que aUtoriza a Prefeitura Municipal 
de Espera Feliz(MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,9Q 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil c cem 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 1.289 e 1.290, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela ConstitUCionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, de

claro encerrada a discussão. 
A votação da matéria fica ·adía-dã. para a próxima ses

são ordinária, por falta de número em plenário. 

O SR. PRESID!'NTE (Moacyr Dalla) -Item 12: 

Discussão, em turno ónico, do Projeto de Reso· 
lução n9 221, de 1981 (apresei.ttado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.291, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Aimorés (MÚ) a elevar em CrS 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 

trezentos cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.292 e 1.293, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridícid"ade, co~ voto vencido do 8_enador 
Hugo Ramos; e 

-de Municfpios, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada, ficando 

sua votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESID!'NTE (Moacyr Dalla)- Item 13: 

DiscusSão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 277, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n'l 
1.485, de 1981}, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Elói Mendes (MG) a elevar em CrS 75.61 L250,00 
(setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, du
zentos e cinqOenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 1.486 e 1.487, de 1981, 
da$ Cpmissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridi_cidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

--de Municfpios, favorável: 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não hav;ndo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada. 
A Presidência deixa de submeter a matêria a votos, em 

virtude dª falta de q_~;~-orum, em plenário, para delibe~ 
ração, ficarido sua votação adiada para a próxima ses
são. 

O SR. PRESID!'NTE (Moacyr Dalla)- Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Res~ 
Iução n9 278, de 1981 (apresentado pela Comissão 

~ dC Economi.ã coino cOnclusão de seu Parecer n' 
1.488, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Matipó (MG) a elevar em Cr$ 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro miJ e 
seiscentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES; sob n•s 1.489 e 1.490, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municfpios, favorável. . 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~Io, declaro--a encer

rada, ficando a votação adiada para a próxima sessão, 
em virtude da falta de quorum, em plenário, para delibe
ração. 

O SR. PRESID.!'NTE (MoacyrDalla) -Item 15: 

---Discussão, em turno t1nTcO, do Projeto ô.c Reso
lução n' 281, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nt 
1.497, de 198-1), que autoriza a Prefeitura Municipal 

. de Santa Maria do Salto (MG) a elevar em Cr$ 
30.725,100,00 _(trinta milhões, setecentos e vinte e 
ci!lco mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.498 e 1.499, de 1981, 
das Comissõe&: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

--de MwttCipios. favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) _ 
Nenhum dOs Srs~ Senadores solicitando a palavra, de-

claro encerrada a discus~ãC?. - - . ~ -
Á ":Otaçã_o da matêria fica adi8.da parã a_J?róximaoses

são ordinâria, por falta -de nUtriero em plenário. -
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O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla) - I- 16: 

Discussão, ·em turno único, do Projeto de Reso
ll!_ç~o-n~-284, de 1981 (apresenteado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.5~6. de.l98l), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de -CurveJo (MG) a elevar em Cr$ 
292.?51.200;00(duzentos e noventa e dois milhões, 
setecentos e cinqUenta um mil e duzentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nOsl.507 e !.508 de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; c 

-de Municfpios, favorável. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando 

sua votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- It<111 17: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n" 285, de_J981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Par~ nt 
1.509, de 1981). que autoriza a Prefeitura Municipal 
de João Monlevade (MG) a elevar em CrS 
I82.969..500.00(cento e oitenta e dois milhões, nove
centos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.510 e 1.511, de 198!, 
das COmissões: 

-de Constituiçiio e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidàde; e 

-de Municfpios, favorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a 

encerrada 
A Presidência deixa de submeter a matéria a votos, em 

virturde da falta de ql{oru.m~ em plenário, para delibe-
ração, ficando sua votação adiada para a próxima ses-
são. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ esgota
da a matéria constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir Pinto, por 

permuta com o nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO.DO ORA; 
DOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE, 

O SR. PRESID.~NTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador José Lins. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Helv!dio Nunes. 

(Pausa.) 
S. Ex• não esta presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jaison Barreto. 

_(Pa1J$a.) 
S. Ex~ não estã presente. 
ConCedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros. 

O SR. HJ!:LIO GUEIROS - Sr. Presidente, desisto 
da palavra. 

O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pau
sa.) 

S. Ex• não está presente. 
Conced~ a palavra ao nobre Senador Josê Lins. 

O SR. JOS.t UNS- Sr. Presidente, desisto da pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior .. 

Q SR. LO MANTO JúNIOR- Sr. Presidente, desis
to da palavra. 
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O SR. PRESID;ENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao n'obre Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o- seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assuntns da 
maior importância, tratados pelos representantes das 
classes operárias e patronais, e mesmo por entidades ofi· 
ciais da mais alta importância não tênl cOnquistado, na
imprensa, a necessária repercussão, talvez por inadver
tência, nunca,- decerto, por interesse. 

Por iss-o mesmo, algumas entidades imprimem seus 
"house-organs", seus boletins, suas cartas mensais, para 
terem convenientemente divulgadas suas realizações. 

~ o que acontece com a Cai"flz Cena/, publicada quin
zenalmente pela Comissão Executiva Nacional do Ál
cool, a partir de II de abril último, contendo informes 
encaminhados a milhares de interessados no País, a res
peito do desempenho do Proâlcool e do crescimento da 
demanda do ãlcool-motor como sucedâneo da gasolina, 
com esclarecimentos sobre as novas técnicas de segu
rança das destilarias, divulgando resoluções do Conselho 
Nacional do Álcooi e referindo-se aos mecanismos de 
coordenação entre o IAA, a CENAL e o CNP. 

~ por intermédio da CENAL que temos obtido as 
mais recentes informações sobre os problemas alcoolei
ros, inclusive a íntegra de exposição feita pelo Dr. Mar
cos Josê Marques, Secretârio-Geral do Ministério da In
dústria e do ComérciO e Presidente da ComiSsão Execu· 
tiva Nacional, no III Encontro Nacional das Destilarias 
Autónomas de Álcool, na primeira quinzena de abril úl
timo. 

DESEMPENHO DAS DESTILARIAS 

Referindo-se ao esforço das destilarias autônomas, 
para atender às metas do Proãlcool, ressaltou o confe
rencista que elas já atingíratri víilte e si::is- :Por cento da 
produção alcooleira alcançada na safra 1983/84, 
prevendo-se, para a safra 1983 f84, uma contribuição su
perior a trinta e cinco por cento, com o ingresso de cin
qUenta e uma novas destilarias autónomas em ope-
rações. Sua participação nos projetas do Proálcool supe
ra, desde J 981, a das destilarias anexas. 

Atenua-se, assim, o drama que o Brasil vem sofrendo, 
nos últimos anos, com dramáticoS efeitos no plano fi
nanceiro, pelo choque do petr6le_o, pela elevação das ta
xas de juros, com inevitável repercussão na aUvidade 
económica interna. 

Iniciado em 1979, o PRO ÁLCOOL- criado para en
frentar a crise energética - já reequilibra o contexto 
oferta-demanda, iniciando sua fase de maturidade, com 
um patamar de produção de sete bilhões de litros de ál
cool - doze vezes superior àquela de há sete anos-
com um potencial definido de dez bilhões de litros, nos 
próximos anos, já havendo 750 mil veículOs movidos a 
álcool, integrado em menos de três anos o_ abastecimento 
do novo combustível, usado cada vez mais extensamen· 
te, pela indústria alcooquímica, com expressivo progres
so tecnológico. 

CAPACIDADE EMPRESARIAL 

Destacou o conferencista que .. o PROÁLCOOL é,-ho
je, uma realidade da vida nacional, consolidado,_ conhe-
cido e acreditado por toda a sociedade brasileira", com
provando "a capacidade de realização do empresariado 
nacional e do governo na busca de soluções próprias e 
originais para nossos problemas". 

Equilibrado o programa no decorrer de 1982, é tempo 
de examinar novas perspectivas, mantidas certas premis
Sas básicas: 

I') o PROÁLCQOL não é um programa de salvação 
nacional, senão parte de um conjunto maior; 

2•) no mercado energêtico, seu êxito depende do de-
sempenho das áreas que lhe são afins, da utilização de 
fontes alternativas de energia, da modificação do perfil 
de refmo, dentro do ~odeio energético nacional; 
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3•) devemos buscar a menor dependência energética e 
atenuar desequilíbrios estruturais entre as regiões do 
Pais; 

4') o PROÁLCOOL pode contribuir positivamente 
para o alcance de resultados nessa área, dependendo de 
ações mais amplas do Governo e da sodedade; 

5•) cumpre reconhecer as dificuldades da conjuntura 
econômica, na administração das diversas prioridades, 
para a distribuição dos investimentos exigidos. 

ÁREA DA PRODUÇÃO O 

"Na área da produção - prosseguiu o doutor 
Marcos José Marques - estamos encerrando a sa
fra 1982[83, com o alcance de excepcional resultado 
- 5,8 bilhões de litros - com um crescimento de 38% 
em relação à safra anterior, um índice que, por si só, 
notável, se torna ainda mais relevante por estar ba
seado_ em uma atividade essencialmente agrícola, 
com seus naturais riscos e imprevisibilidades, e que 
não encontra paralelo em nenhum outro setor simi
lar, nos últimos anos". 

Assinalou, em seguida, que na safra recêm-iniciada, 
prevê-se um crescimento de 21% sobre a de 1982/83, au
mentada a produção em um bilhão e duzentos milhões 
de litros. Assim, a meta de 10,7 bilhões, fixada para 
1985/86, está próxima de ser alcançada, pois os projetas 
já definidos totalizam 9,8 bilhões de litros, com pequena 
defasagem, a despeito da redução do ritmo de crescimen
to económico do País. 

Também estão sendo alcançadas as prioridades de ca
ráter social de desconcentração, graças ao crescente.pa
pel das destilarias implantadas por cooperativas e asso
ciaÇões de produtores rurais, ao aperfeiçoamento das re~ 
lações de trabalho e à produção em regiões pioneiraS. 

Temos, na safra 1983/84, 315 mil pessoas diretamente 
envolvidas na execução do programa e mais 110 mil no
vos empregos serão criados até a safra 1985/86. 

CRESCE O CONSUMO 

Foi de cerca de cinqUenta por cento o crescimento do 
consumo do âlcool em 1982, com relação ao ano de 
1981, resultado dos seguintes fatores: 

a) o aumento do uso do álcool-motor, em mais de 
45%; 

b) a padronização do uso da gasolina "C", ou seja, 
adicionada de álcool; 

c) à melhoria da rede distribuidora e a criação de no
vos veículos movidos a álcool. 

Em janeiro, já se atendia a todo o território nacional, 
com distribuição no Acre e Rondônia e TerritóriOS do 
Amapá e Rarairria. 

Quanto ao álcool hidratado, provocou a recuperação 
do mercado de vefculos movidos exclusivamente a ál
cool, que atingiu mais de 135 mil unidades no primeiro 
trimestre deste ano. 

E!II ft1.arç~, a participação dos veículos movidos a ál
cool, nas vendas totais no mercado interno, atingiu a 
75,9%, contra apenas 9,8% em março do ano anterior. 
Até março de 1983, haviam sendo vendidos mais de 76 
mil veiculas movidos a á!c.?ol, para o u~o como tãxis. 

Mas _não foi só- no setor automobilístico que se verifi
cou o aumento de vendas, de 17% a mais sobre I 982. A 
indústria alcoolquímica, no ano de 1982, crescera cem 
por cento no consumo de ãlcool, sobre o ano anterior. E 
as perspectivas se tornam mais favoráveis, cçm o Decre-
to n~" 87.813/82, que estabeleceu nova política de preços 
do álcool. 

Também se tornou realidade, no período, a utilização 
industrial do bagaço excedente, para consumo energéti
co. 

INTERDEPENDllNCIA 

Assinalando a interdependência dos setores alcooleiro 
e automobilístico, refere-se à implantação de novas des
tilarias, que deve atender à demanda daquele setor, 
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sabendo-se que a implantação de novas destilarias leva 
um qílinqUi::nio para ci -rilaturãção do projeto. 

Ora, no caso do âlcool, não há onde importar para 
atender a algumas frustrações e, assim, "não devem ser 
exploradas de forma casulstica oportunidades oferecidas 
pelo mercado, sem que se avalie cuidadosamente suas re
percussões a longo prazo. 

Precisa-se dimensionar adequadamente o crescimentO" 
da produção alcooleira, não se justificando, porém, 
preocupações quanto ao abastecimento de álcool dos 
veículos autorizados, tendo em vista a sazonalidade da 
produção. Se temos um exedente de 500 milhões de li
tros, hoje, é que a última safra correu muito bem. Esse 
excedente representa uma oferta superior a oitenta mil 
barris diários de petróleo, propiciando ao País uma eco
nomia de divisas superior a um bilhão e trezentos mi
lhões de dólares. 

ESTOQUES DJC SEGURANÇA 

Convidando a repensar sobre os estoques de segu
rança e o custo de rrianutenção daqueles superiores ao 
previsto, advertiu que este último fato é um risco ineren
te à opção de se produzir âlcool, adiantando: 

"Acredito, também, que o custo provocado por 
·essa margem de risco é substancialmente inferior à
quele inerente à produção de outros tipos de ener
gia. Importá, assim , repensar o conceito de esto
ques de segurança do álcool, de forma a que os mes
mos mais do que refletir apenas necessidades opera
cionais, como praticado anteriormente, levem tam
bém em consideração os aspectos de risco envolvi
dos na sua produção e as perspectivas de oferta
demanda a mêdio prazo, formulando mecanismos 
instituCionais capazes de assegurar a repetição justa 
dos ônus decorrentes entre o Governo e os setores 
envolvidos na sua produção e comercialização." 

Prosseguindo, o coferencista referiu-se- à abertura de 
nova utilizações econômicas para o -álcool - caminhões 
e tratores leves, por exemplo, - dizendo ultimar enten
dimentos com a ABIQUIM, para o maior fornecimento 
à alcoolquímica, através de exportações do setor, 
prevendo-se, na corrente safra, um consumo adicional de 
cem milhões de litros de álcool para essa fmalidade. 

Conveniente ê promover a maior difusão do uso do ál
cool carburante no mundo, principalmente diante da si
tuação do mercado internacional do açúcar, com os 
preços aviltados. 

Concluindo, o orador disse que, pela experiência e re
sultados alcançados, tem sido "elevado o potencial de 
contribuiçãQ do álcool em termos de resposta às dificul
dades d_o País, examinada sua prioridade e compatibili· 
da de, quando cotejado com os demais programas de go
verno". 

. Ao encerrar, Sr. Presidente, queremos fazer votos para 
que progrida o desempenho das nossas exportações de 
álcool, com peso apreciável na balança· comercial, para 
que possamos superar, definitivamente, a crise mundial 
dos excedentes de açúcar. 

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

O SR. PRFSIDENTE (Raimundo Parente)- Conce
do a palavra ao n.obre Sr. Senador Lourivai Baptista. 

d SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Universidade Federal da Bahia (UFBa) concedeu, 
no dia 20 de abril passado, em solenidade presidida pelo 
Magnífico Reitor Luiz Fernando Macedo Costa, o título 
de .. Doutor Honoris Causa" ao escritor Adonias Filho 
que, nascido em 1915, no município baiano de Itajuipe, 
atingiu a imortalidade literária, quando, através de uma 
consagradora eleição, tornou-se membro da Academia 
Brasileira de Letras. 

A homenagem prestada ao insigne romancista resul
tou de uma infjicação do Instituto de Letras da UFBa
imediatamente aproVada pelos dois colegiados da Uni-
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versidade, os Conselhos Universitários e de Coorde
nação, - e reuniu, no salão nobre da Reitoria, professo
res, escritores, universitários, autOridades e inúmeras 
personalidades de projeção regional e nacional. _ 

Outras significativas homenag'ens foram tributadas ao 
eminente acadêmico, no meSmo dia 20 de abril, como, 
por exemplo, a que foi promovida pela Secretaria da 
Educação e Cultura do Estado da Bahia. 

Coube ao professor Cláudio Veiga, ilustre Presidente 
da Academia de Letras dã Bahia~ exaltar, em primoroSo 
discurso de exegese e critica, a vida e _obra de Adonias Fi
lho ressaltando a importância de alguns livros que, tra
duzidos em vários idiomas, - como, por exemplo, 
"Corpo Vivo", "Luanda Beira Bahia", "O_Fortc", "Os 
Servos da Morte", "MernóriaS de Lázaro", "As Velhas" 
e "Chão de Cacau"- projetaram-no, com irivu]gai-Tes
sonância, no cenário da literatura contemporânea, à se
melhança do que ocorreu com Jorge Amado, para citar o 
nome de outro admirável romancista baiano. 

Enceriando a Sessão Solene- presentes, entre outras 
ilustres personalidades, o Senador e acadêmico Luiz Via
na Filhd, o Vice-Governador Edvaldo Flores, o Secre
tário de Educação e CUltura do Estado, Edivaldo Boa
ventura e o Reitor da Universidade Católica de Salva
dor, José Simões --faloU o Reitor Luiz Fernando de 
Macedo Costa que se referiu, em sua oração, à excepcio
nal competência e à notável atuação de Adonias Filho 
como ex-Presidente da Associação Brasileira de Impren
sa (ABI) e Presidente do Conselho Federal de Cultura. 

Acredito nada mais ser preciso acrescentar para justi
ficar, rioS-limites desta breVe comunicação, o registro es
pecial da concessão do título de "Doutor Honoris Cau
sa" a um dos maiores brasileiros da época que vivemos, 
- aliás, rneu contemporâneo no Colégio lpiranga, da 
Bahia -, que conquistou, nos cenâríos da literatura, do 
jornalismo e da Administração Pública, uma posição de 
incomparável relevo, pelei seu valor pessoal e indiscutível 
talento. 

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDÇl PARENTE (Pronuncia_ o seguin
te discurso.) -Si'. Presidente, -SrS~ Senadores: 

Acabo de receber telex do Dr. Josê Cezârio Menezes 
de Barros, Superintendente da SUDHEVEA, comuni
cando que, de acordo com plano estabelecido por aquela 
Superintendência, o Ccillsenio ~Nacional de Borracha 
aprovou recursos para novas contratações de projetas 
relativos ao prosseguimento- de execUção dO PROBOR-
111, no Estado do Amazonas, neste exercfcio de 1983. 

Cumpre notar, Sr. Presidente, que a principal meta 
consiste na formação de novos seringais de cultivo, 
abrangendo significativa área de quatro mil hectares. 
Também foram contemplados outros subprogramas, 
como vinte hectares para viveiros de mudas de seringuei
ra, recuperação de seringais de cultivo e nativos e insta
lação de mini usinas, além de estimulas adicionais para o 
PROBOR-1. 

Nunca será demais, Srs, Senadores, assinalar que se 
trata de novos acréscimos à política de desenvolvimento 
da borracha no Amaz_onas, independendo, portanto, da 
continuidade das inversões já contratadas em exercicios 
anteriores para finalidades semelhantes. 

Essa notícia, Sr. Presidente, enche de júbilo os seringa
listas do Amazonas. Temos, inegavelmente, urna vo
cação bem definida. E esse estímulo governamental, essa 
política de apoio efetivo a quem se dedica à borracha, 
esse alento que nos vem do GoVerno Federal e da 
SUDHEVEA é marcO importante em nossas atiVidades: 
ao mesmo _em que representa o recOnhecimento dos alto~l 
escalões da República para o setor encerra, também, um 
novo estimulo para que possamos continuar desenvol
vendo essa nossa atividade, de tanto significado para o 
País. 

Desta tribuna, Srs. Senadores, deixo o agradecimento 
dos seringalista amazonenses a todos aqueles que, como 
o Superintende Josê Ce-zãríÕ MeneZes de Barros, têm o 
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seu interesse despertado para ajudar, de modo eficiente, 
o soldado da borracha. 

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

o· SR. PRESIDENTE (R~imundo Parente)- Conce
do a palavra ao nobre Sr. Senador Álvaro Dias. 

.O SR. ÁLVARO DIAS (Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há algumas sema
nas, mais um foco de apreensão e sobressalto vem se so
mando_ ao cotidiano do trabalhador brasileiro. E, aí, 
referimo-nos, não apenas ao assalari,ado de baixa renda, 
como tambêm à angustiada classe média, duramente afe

- tada, também, pela insidiOsa deterioração de seus sa
lários. 

Pois uma de suas mais estimuladas aspirações - a da 
casa própria - inscrita como uma das mais fulgurantes 
dádivas do "milagre económico"- poderá se tra.nsfor
ri'lai', em pouCos meses,_ num lastimável pesadelo. 

Fala-se, insistentemente, em reajustes_ ~as prestações 
do ·siStema Financciro_ éfe Hábit;ção,-da ordem de 120%. 
Afoitas, á.Iguns dirigentes do BNH chegaram a ventilar 

-até 130%. Para, em segUida, como numa Q_enesse, ofere-
cer o Governo um barateamento·, em torno de 98%, des-- _ 
de que aceitas umas condições notoriamente matreiras. 

Ora, SrS. Senadores, é pouco ético- para dizermos o 
menos - prop'Ot semelhante engodo a quem está premi
do por aumentos cotidianos nos preços dos alimentos, 
da condução, das roupas e dos artigos domésticos. Sim. 
Engodo, porque acena com uma redução imediata dos 
dispêndios a curto prazo, sem revelar que, em pouco 
rnais de um ano, o valor da prestação de sua casa estará 
exercendo uma pressão ainda maior, sobre seu ainda 
mais encolhido orçamento familiar. 

Senão, vejamos. Se o mutuário opta pela redução do 
reajuste para 98% agora, aceitando a antecipação dos fu
turos aumentos para prazos semestrais (e não importa 
essa falsa liberdade de escolher a data), estará concor
dando com um aumento médio anual muito maior, ao fi
nal dos doze meses seguintes. Pois, com este ritmo infla
cionário- que ninguém assegura que caia- a correção 
monetária, dentro de seis meses, após julho, será de, no 
mínimo, 42%. E incidirá sobre um valor jâ reajustado em 
98o/o, podendo chegar, assim, a nada menos do que 181% 
em um ano. 

Tampouco é honesto argumentar ser vantajoso rene
gociar a dívida, alongando seu prazo de amortização. 
com as equações de matemática fmanceira ora Vigentes, 
alterar-se~ iam, em termos reais, as taxas efetivas de ju-

-"tos. Ademais, isto só traria menor prejuízo e jamais be
neficio a quem já tenha pago boa parte de seu débito. E a 
maioria dos mutuários, é bem sabido, entrou há pouco 
flo sisiemã.. Ve)am os senhores que, de pouco mais de 4 
milhões de contratos de financiamento, metade foi assi
nada de 1979 para cá. 

E. -âi8a-se mais, os mutuários mais antigos 
_beneficiaram-se de reajustes inferiores às variações das 
ORTN. Desde os último~ anos, porém, os reajustes 
ã.compaitham est-as variações e vêm próximos à t,.axa de 
inflação. Deste_ modo, levar-se-:~ o mutuário recente ao 
paroxismo, no temor de que, ao final, ele só pagará o ser
viço da dívida e jamais quitará o principal. Ou seja ja
mais se cumprirá a cjuimera da casa própria. 
- Não obstante a gravidade deste quadro, infelizmente, 
esta é apenas a face mais visível, mais imediatamente 
perceptível, do caos que ameaça o Sistema Financeiro de 

-Habitação. E pior, que ameaça a renda, o patrimônio e o 
bem estar de milhões de famílias. 

Compulsando as estatísticas do Sistema e os dados do 
último Censo, é possível calcular que, com todos os re
cursos aplicados, desde sua implantação, apenas 20% das 
necessidades habitacionais das famílias urbanas de até 
três salários mínimos de- renda mensal, foram atendidas. 
Na faixa de trêS a cinco salários, teriam sido satisfeitas 
atê 50% das demandas. Enquanto nas faixas supe~iores, 
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nada menos de 80% dos requerimentos estã.o supridos. 
Evidencia-se o que alguns analistas já diziain há mais 

de cinco anos atrás; o sisterna, ao mesmo tempo que pro
palava promessas de bem estar para os grupos pobres, 
satisfazia a claSse média alta e angariava seu apoio politi
co ao regime; ao rnesmo tempo em que favorecia, não 
tanto a indústria da construção civil, corno os usufru
tuários da especulação financeira. 

Reconheçamos que, a partir de 1976/78, algumas mu
danças importantes foram intrOduzidas para redirecio
nar parte dos benefícios potenciais do sistema habitacio
nal. Foram ativadas as COHAB, as Cooperativas e, ulti
mamente, as modalidades efetivamente populares, como 
o PRO MORAR, o PROFILURB e Os pfojetos de com
plementação infra-estrutural. 

Até 1978, porém, 21% dos recursos aplicados pelo 
BNH destinaram-se a apoiar o setor financeírO privado 
dessa á_rea; 31% das aplicações foram destinados às cha
madas áreas de interesse social, porém não menos de 
65% destas óltimas_ foram absorvidas pelas cooperativas 
e empresas, que as canalizaram para os grupos de média 
renda. 
. Em 1981j82, em contrapartida, metade das aplicações 

foram dirigidas para as áreas de interesse social; 18% fo
ram Qara a_s ÇOHAB e 6% para o PROMORAR e 14% 
para as cooperativas. E nada menos do que um terço 
para projetas de desenvolvimento urbano. 

Aí, portanto, estâ o lamentável. Justamente quando a 
_ política habitacional parece recobrar sua vocação de ori

gem- pelo menos aquelas dos discursos de 1964/65-
voltando-se para os grupos carentes, o sistema começa a 
dar sinais de "pane". 

A começar pela sua alimentação primária. Ao longo 
de 1970/78, o crescimento médio anual dos saldos de de
pósitos em Cadernetas de Póltpança andava em torno de 
22%. Com váriOs estím'ulos, aumentou 35% em 1981. 
Contudo, caiu para 18% e 14% nestes dois últirnos anos, 
As contas vinculadas do FGTS, entre os meses de feve
reirO de 1982/83, tiVeram Seu saldo reduzido de 245 mi
lhões para 221 milhões, de UPC's. 

Isto não _quer dizer que em termos absolutos não hlija 
recursos para prosseguir no sistema, Em meio a uma in
flação de quase llO%, as sociedades de crédito imobi
liário captaram I 69% a mais entre fevereiro do ano pas
sado e deste ano; e coube a maior parte às sociedades pri
vadas e,_ dentre elas, às vinculadas a conglomerados fi
nanceiros. As Caixas Económicas aumentaram seus de
pósitos em 126% e as AsSociações de Poupança e Em
préstimo em apenas 87%. Somados, os depósitos das so
ciedades de crédito privadas e das APE's, representam 
quase metade do total. 

E af está um grande problema. Captando dinheiro a 
juros relativamente reduZidos, parte destas empresas, 
que operam em- caixa única com bancos e outras finan
ceiras, estariam desviando recursos para outros setores. 
No dizer de empresários e de técnicos do BNH, informa 
a Revista Visão: "é mais cómodo (para· os conglornera
d_os) aplicar no open ou em outras modalidades de curto 
prazo, sem maiores riscos e com lucros mais ~ltos". 

E note-:se que tais depósitOs provêm principalmente 
dos pequenos e médios poupadores. Boa parte da queda 
no crescimento dos depósitos ê devida ao fato de os 
grandes inveStimentos-preferiiem outros tipos de papt:is, 
notadamente aqueles incentivados pelo governo p~ra 
executar suas políticãs riionetárias e de crédito. 

O FGTS, por sua vez, aparta quase tanto quanto 
aquelas sociedades. Ou apartava! Com o desemprego e a 
redução na massa de salários, além da crescente defasa~ 
gem no seu recolhimento, as perspectivas de ampliação 
deste.fundo estão severamente comprometidas. 

'De outro lado, com a redução dos níveis de salários, 
devido ao aumento da rotatividade e graças à política ne
fasta do Decreto 2.012, a inadimplência, att: agora redu
zida, tenderã a aumentar. E seguramente implicará tam-
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bém em reduzir a limite mínimos a capacidade de pou
pança do assalariado médio. 1:: ilustrativa, neste ponto, a 
pesquisa realizada pela Folha de S. Paulo, domingo últi
mo, (8/5) sobre os .. cortes" de despesas das fam!Iias de 
renda média em São Paulo. Esses cortes vêm em seguida 
à eliminação ou -mesmo ·ao saque de suas poupanças, 

Em suma, torpedeando o sistema financeiro da habi- i 
tação, pela acintosa concorrência da própria captação }; 
exercida pelo Gov~n_o para financiar seus déficits, pelas / 
.. vistas grossã.s" aos desvios cometidos pelos especulado-
res financeiros e pela correção da pequena capacidade de 
poupança, outra coisa não se pode esperar senão o alas
tramento das tendências recessivas na construção civil. E 
o conseqüente agravamento dos índices de desemprego. 

Isto repercutirá na capacidade de amortização das 
dívidas para com o sistema. E fará evolar, como fumaça, 
o sonho dourado da classe média e fará acentuar as in
certezas já assüstadora:S das clas_ses m-ais liu.mllOCS:--

E que respostas nos dá o Govei"no ou os seus magOs- fi
nanceiros? Na mesma reportagem da Visão, hâ uma fra
se do Sr. Delfim N etto: "Não adianta desconhecer a rea
lidade e submeter o SFH ao vexame de uma liquidez. A 
prestação só baixará (Ou deixará de subir) quando a in
flação e a correção monetária também baixarem". O que 
se chama de .. mecanismos artificiaís" também seriam re
cusáveis, por não haver recursos fiscais disponfveis. 

No entanto, continuam a gerar-se déficit nas contas do 
Governo, ainda que tentem escamotear este processo. 

E-o déficit do assalariado, quem cobrirá? Quem alivia
rá sua angústia, quati.do, sem dinheiro o desempregado, 
não puder pagar sua prestação? Todos sabem que, ape
sar de dispor do FIEL, este só tem podido ser usado após 
infindáveis demandas judiciais. E conta com apenas 6 bi
lhões de cruzeiros. (Enquanto só para o PROMORAR 
está adicionando mais de 40 bilhões neste ano). 

Talvez; seja uma medida paliativa, mas parte deSte iD.
cremento poderia ser destinado a viabilizar o FIEL, jâ 
que ele acaba voltando ao sistema, sem prejudicar o efei
to empregador do PRO MORAR. Pelo menos, alíviar-se
ia o mutuário ·desempregado. 

Afora isso;--resta lamentar a inépcia -do Governo em 
preservar uma de suas mais caras invenções e fazer votos 
para que mudanças na polítiCa económica- quando as 
houver - completem o gesto da recém apresentada pro
posta de reforma urbana - tornando-a factível - para 
abrir outra fresta de esperança para as sacrificadas 
fanu1ias brasileiras. (Muito bem!} 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Não há 
mais oradores inscritos. (Pausa.) 

Na presente sessão terminoU o Prazo para apresim~ 
tação de emendas ao Projeto de Resolução n'>' 32, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, que dâ 
nova redação ao artigo n' 113 do Regimento Interno do 
Senado Federal, referente às atribuições da Comissão de 
Segurança Nacional. 

Ao projeto não foram oferecidas eme-ndeiS. 

De acordo com o disposto no Regimento Interno, a 
matéria será despachada às Comissões de Constituição e 
Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando 
para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 minutos a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n<i 645, de 
1983, do Senador Mário Maia, solicitando nos termos 
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento 
do Projeto de 'Lei do Senado n' 28. de 1979, de autoria 
do Senador Franco Montoro, que promo~e reajusta-

mento de benefícios previdenciârios, restaura proporcio
nalidade entre tetos para contribuição, e dá outras provi
dências. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 646, de 
1983, de autoria do Senador José Inácio,solicitando nos 
termOs do ai-t. 367 do Regimento- Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Resolução n'>' 185, de 1981, que au
toriza o Governo do Estado do Espírito Santo a elevar 
em CrS 75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos 
e oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 647, de 
1983, de autqria do Senador Raimundo Parente,solici
tando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Resolução n'~ 248, de 
1981, que susPende a execução do art. 53 e seu parâgrafo 
único da lei n' 35, de 31 de dezembro de 1966 e do Decre
to n"' 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Município de 
Rancharía, Estado de São paulo. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 648, de 
1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, solici
tando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o 
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 249, de 
1981, que suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 
296 da Lei n9 123, de· 22 de dezembro de 1966, do Mu
nicípio de Santa fe, Estado do Paraná. 

s 

Votação, em turno único, do Requerimento n' 649, de 
1983., de autoria do Senador Raimundo Parente, solici
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o · 
desarquivamento do Projeto de Resolução n' 250, de 
1981, que suspende a execução da Lei n' 570, de 13 de de
zeffibro de 1977, do Município de lbirá, Estado de São 
Paulo. 

6 

Discussão em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Pa_re~er n<~ 369, de 
1983), do Projeto de Resolução_nl' 23, de 1983, que auto~ 
riza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em 
CrS 772.716.109,00 (Setecentos e setenta e dois ~milhões, 
setecentos e dezesseis mil, ce:rito e nove cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

7 

Discussão, em turno único, da redação fimal (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu parecer nQ 370, de 
1983), do Projeto_de Resolução n' 24, de 1983, que auto
riza o GoverOo do Estado de Pernambuco a elevar em 
CrS 700.683.136,08 (setecentos rriilhões, seiscentos e oi
tenta e três rilil, ceiltO e trínta e seis cruzeiros e o_ito cen
tavos) o mo_otante de sua dívida consolidada. 

8 

Discussão, em turno Único, da redaçã·o final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu parecer n'~ 371, de 
1983), do Projeto de Resolução n' 25, de 1983, que auto
riza o Governo do Estado de Minas Gerais a- contra-tai 
operação de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dotares americanos) 
destinados ilo programa de investimentos do Estado. 

9 

Discussão em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação _em seu Parecer n9 372, de 
1983), do Projeto de Resolução nQ 26 de 1983, que auto
riza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
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CfS 746.739A68,36 (setecentos e qUarenta e seis milhÕes, 
setecentos e trita e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
oitO crUzeiros e trinta- e seis centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) Está en
cerrada a sessão. 

(Levanta-se a sess_do às 17 horas e 40 minutos) 

Ata da 61' Sessão 
em 11 de maio de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária, 

Da 47• Legislatura . 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. M oacyr Da/la 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice Michiles
Fábio Lucena- Raimundo Parente --Claudionor Ro
riz - Gaivão Modesto - Odacir Soares·- Aloysio 
Chaves - Hélio Gueiros - Alexandre Costa -João 
Castelo -José Sarney- Alberto Silva- Helvfdio Nu
nes-- Almir Pinto -José Uns- Virgílio Távora
Carlos Alberto - Dinarte Mariz - Martins Filho -
Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal 
Jurema- Marco Maciel - Nilo Coelho - Guilherme 
Palmeira- Carlos Lyra - Luiz Cavalcante- Albano 
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy 
Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Víana- JOãO 
Calmon- José Ignácio- Moacyr Dalla- Amaral Pei
xoto - Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Ita
mar Franco - Murilo Badaró - Alfredo Campos -
Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso - Seve
ro Gomes - Benedito Ferreira - Henrique Santillo -
Mauro Borges- Benedito Canelas - Roberto Campos 
-José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi 
- AffonSO Camargo - Álvaro Dias- Eneas Faria -
Jaison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas-
Carlos Chiarelli - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de 
presença acusa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. 
Havendo números regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr, l9-5eCretário írã proceder à leitura do Expedien

te. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N'S 374 E 375, DE 1983 

PARECER N.0 374, DE 1983 

Da C<>mlssão de J.llinanças, -e o 
Ofício "S" n.• 36, de 1981 (n.0 .. 153/81 -
na. origem) do Senhor G<>vernad<>r do 
Esta.do do Rio Grande do Norte, solici
tando autorização do Senado . Federal, 
para. contratar operação de empréstimo 

- extern<> no valor de US$ 20,000,000.00 
(vinte milhões de dóla.res norte-ameri
ca.nos) deStinado . ao Programa. de In
vestimentos daqnele Esta.do. 

Relator: Senador Jutahy Magalhães 

O senhor Governador do Estado do Rio 
Grande do Norte, solicita ao senado Federal, 
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nos termos do art_ 42, Item IV, da COnstl
~uição, a competente autorização para que 
aquele Estado possa contratar um~ opera
ção de empréstimo externo no valor de 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares 
norte-americanos) ou o equivalente em ou
tra moeda, de principal, para ser aplicado 
no Programa de Investimentos do Es~ado, 

"A - Empreendimentos industriais: 
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como sejam Empreendimentos Industriais, 
Agrolndústrla, Infra-eStrutura e Promoção 
SOCial. 

2. Trata-se da terceira parcela de 
US$ 20,0 milhões para ser utilizado em vá
rios .se;tores, a saber: 

Cr$ 
(Pólo Químico-Metalúrgico) ............... ------- ..... - ..• 500.000.000,00 

~ = ::rr::~.:;~~ .. : ._._·.-.·.·.·.·.·.·. ·.·.-.-.·.·_: :~·-·_-_·_·_::··_·_:_:_::.__·_-_-_-_·_-_::·.: 20~:~~--~~~·.~~ 
Cr$ 

c-1 Estradas ................... ~ .-.. L3oo,ooo.ooo,oo 
C-2 Eletriflcação Rural .. .. .. .. .. .. .. 400.000.ooo,oo 
C-3 Recursos hidrlcos ............. , . 250.000.000,00 
C-4 Mecanização agricola ; . . . . . . . . . . 120.000.000,00 

D- Promoção Social ............................... __ ........... 150.000.000,00 
d-1 prevenção .à marginalização do menor 
d-2 assistência sócio-terapêutica ao menor 
d-3 profissionalização e assistência sócio-cultural 
d-4 apoio ao tra.balhador autónomo 

E - Reserva Técnica ............ , ..... ., .. . .. .. ...... .... .. . 145.800.000,00 
• Total ............................................... 3.083.800.000,00" 

~do no cA~n;blo de 1 USJ 153,19. Ao cAm.l:lilo atual (1 USS 424:,00) correapOnde a. 
era: 8.480.000.000,00. 

3. Em anexo estão descritos os projetes 
com as ca-racterizações, objetivos, ju.stifica
tivas e valores. Destacamos alguns itens 
mais significativos: 

a.) Complexo químico-metalúrgico - Tem 
como objetivo, transformar os recursos mi
nerais e outras matérias-primas passiveis 
de utilização na Indústria qu.imJ.ca, com 

base no Projeto Aguas-Mães e aproveitar o 
efeito multiplicador da Indústria quimica: 
de base; 

b) Agrolndústria - Pretende "etevar e 
Qlversificar a oferta de produtos agrícolas, 
cujo.- quadi'o atual apresenta perspectivas 
da dinamização pela previsão de melhora
mento e reforço do presente elenco de pro
dutos; 

a.) Dívida. Conoolida.da. Interna. - pos: Março/1983 
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. c) Estradas -:-:- Objetlva "dotar as regiões 
'~o !!!Stado, especialmente aquelas de pro
auçao agrícola atual ou potencial consta
tada, de infra-estrutura rodoviária necessá
ria a facilitar a ligação entre áreas produ
toras importantes para o Estado, compreen
dendo 65 km de estradas viclnais e 365 m d-a 
obras de arte especiais; 

d) Eletrificação Rural - Propõe dotar o 
setor rural do E.•tado de 1.242,54 km de 
lmha.s de alta tensão, destinado ao bene
ficiamento de 2. 7~7 :propriedades, contri
buindo para a elevação da produtividade 
da agropecuária e melhoria da.s condicões 
de vida no tampo; -

e) Recursos Hídricos - Pretende ampliar 
e normalizar a oferta de recursos hídricos 
para o .consumo humano· e animal; criar 
faixas umldas (vazantes) e fortalecer as 
atlvldades agropecuárias; e 

f) Promoção Social - Abrange: a Im
plantação de núcleos de prevenção de mar
ginalização do menor; o fortalecimento da 
ação de desenvolvimento das Instituições 
de_ Menores; a dinamização dos cursos pro
fissionalizantes, dotando as oficinas de re
cursos materiais indispensáveis; e o forta
lecimento de micro-unidades produtivas, já 
existentes e instalação de unidade volante 
de formação profissional. 

4·. Em atendimento às normas fixadas 
pela comissão para exame de pleito~ da 
espécie, foram soUcitados dados, poslçoes e 
parâmetros da dívida consolidada Interna 
e exterha, para avaliarmos a capacidade de 
endividamento e de pagamento do Governo 
do Esta.áo do Rio Grande do Norte, a saber: 

Valor em Cr$ I. 000,00 

1983 
1!l64 
1985 
1986 
1987 
1983 

a.1-Intrallmite ........................... =Cr$ 8.125.764 
a.2- Extralimlte ........................... =Cr$ 19.347.174 
a.3- Externa ............................ " Cr$ 16.702.875 

TOTAL .. , ............................. ;: Cr$ 44.1'15.813 

b) Cronograma de pagamento da. dívida. interna. (Intra + ex'tra) e da. divida 
externa + operação em exam.e. 

Çr$ 1.000,00 

Intralimite Extralimite Externa. Total 

969.842 2.060.422 2.458 .. '117 5.488.981 
1.072.412 1.701.9li3 2.457.454 5.231.819 

= 993.288 l.:W:4.033 4.852.069 7.069.390 
3.834.077 1.200.052 5.296.843 10.131.072 
4.885.915 1.096.220 4.799.009 5.585.279 

223.800 1.080.123 4.301.356 5.585.279 

c) Posição do endividamento em função da. receita arreeadada em 1982 (Res. 
n.Os 62/75. 

c.1- Receita arrecadada .................. = 
c.2 - Op. de crédito realizadas ............. = 

c.s- Receita Liquida .................. ---- = 
c.4- Receita Líquida corrigida até março/83 = 

d) Limites Regulamentares 
I - Montante Global (0,70 Rec. líquida) ... = 

II - Dispêndio anual máximo (0,15 da Rec. 
Liquida corrigida) .......... , .......... -

e) Limites Reais 
I - Montante Global ...................... . 
II - Dispêndio anual máximo .............. . 

Cl'$ 1. 000,00 

Cr$ 29.459.792 
Cl'$ 4.792.641 

Cr$ 22.667.151 
Cr$ :<7.245.915 

Cr$ 19. 07!! .140 

Cr$ 4.088.887 

Cr$ 8.1:15.764 
Cr$ 969.842 
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5. Com a receita liquida corrigida até 
março de 1983 (Cr$ 27.245.915 mil) obtive
mos os limites regulamentares fixados pela 
Res. n.o 62/75. Para considerar os mais sig
nificativos, teríamos o Item I -'- Montante 
Global com o valor Cr$ [9 .072 .140 mil e o 
Item IIr--'- dispêndio anual máximo com o 
teta de Cr$ 4.086.887 mil. com as Informa
ções fornecidas, verificamos que os referi
dos itens I e l1LI estão oom os seguintes va
lores: Cr$ 8 •. 12õ. 764 m!I e c r$ 900 . M2 mil. 
COm base na citada resolução haveria mar
gens para amlros parâmetros, a saber: I -
M:ontante Global = Cr$ 10.946.3·76 mil e 
UI - dispêndio anual máximo = Cr$ .... 
3 .1[ 7. 045 mil, valores que permitiriam ao 
Governo do Estado efetuar novas operações. 

6. como sabemos, as operações carac
terizadas como extralimite (recursos do 
BNH, FAS e FDU) e externas não são con
sideradas para efeito dos parãmetros do 
art. 2.o daRes. n.0 62, de 1975. Entretanto, 
elas existem e devem ser pagas com os 
recursos orçamentários e para issó são .ins
critas como amortizações e serviços da di
vida na lei de meios do Estado. 

7. com base na Res. n.o 62/75, vemos que 
o Estado possui uma margem de Cr$ .... 
10.946.376 mil, quanto ao montante, para 
novas contratações com recurso.s do tiPo 
lntrallmite. O mesmo acontece para o dis
pêndio com um saldo p·ara 1983, de . Cr$ 
3.117. 045 mil para amortizar operações 
classUicadas como intralimite. 

8. Em função dos· elementos fornecidos, 
vemos que a divida extrallmite monta 
(março de 1983) em Cr$ 19.347.174 mil; a 
externa atinge Cr$ 16.702 . 8?5 mil, total!
zando ambas, a importância de Cr$ ..... , 
36.000.049 mil. Este valor, como se vê, ex
trapola o !Imite de reserva para a divida 
intrallmite, fixado pela Res. n.o 62, de 19115, 
do Senado Federal. O mesmo acontece para 
o dispêndio anual, com uma margem dls
ponivel de Cr$ 3.117.046 mll, quando o gasto 
anual com o serviço das dividas extrallm!.te 
e externa em 1983 atingirá Cr$ 4.519.139 
mil. 

9. COnsiderando a divida como um todo, 
concluimos que não haveria margem para 
novas contratações. Entretanto há a consi
derar· que legalmente a Res. n.o 62, de 19%, 
fiJ<all limites para a divida consolidada in
terna e a IRes. n.O 93, de 119,75, excluiu, para 
efeito de análise, os recUrsos oriundos com 
recursos . do BNIH, FAS e FDU (pperaÇõeS 
exttalimltes), não havendo para esta últi
ma ·e para a externa parãmetros fixados 
em resoluçõet ou norm;ls. -

10. Por outro lado, a margem dlsponive1 
de Cr$ 3. ~17 .045 mil para o dispêndio com 
a dívida intralimite, poderia servir como 
recursos para. pagamento e amortização da 

Exm.0 Sr. 
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divida extrallmite, pois os Estados de um 
modo geral, têm elevado o mont'ante de 
sua divida extrallmite, mantendo a níveis 
minlmos, o montante da divida extralim!te. 
Assim, com a reserva de Cr$ 3.117. 046 mil, 
teria o Estado do Rio Grande do· Norte 
condições de amortizar em 1,983, conformé 
cronograma anterior, todas as parcelas da 
divida extralimite (Ct$ 2.060.422 mil), apre
sentando um saldo de Cr$ 1.056.623 mil 
para amortizar parte do dispêndio com a 
d~vida externa, em 1983, nO valor de Cr$ 
2Ali&< 717 mil. 

11. Há a considerar, ainda, que novas 
receitas poderão advir desinvestimentos que 
serão realizados em 1983 com os· serviços 
oriundos da presente operação~ o que- me
lhoraria. sem dúvida, todo o quadro o-rça
men tárlo e, por conseqüência, a posição dos 
parãmetros citados. 

12. o Estado do Rio Grande do Norte 
como se sabe, está passar/do por um IongÓ 
período de estiagens, com a quase totali
dade dos seus municípios em regime de 
calamidac!e•-públ!ca. O Governo Estadual 
com os in"éstlmél:ltol! descritos, pre!;en,de, 
desta forma, gera:r uma grande quantidade 
de empregos d!retos e lndlretos, com um 
grande efeito :n:J.U!tlp!icador, levando o bem 
estar a muitas localidades e, ao mesmo 
tempo, adm!n!l;trar: de forma mal.s ~ranqifr
Ia a sua divida consolidada, face os ,Inves
timentos programados. Pelas ra2;ões eJtPos
ta:s não vemos como negar o pleltó em 
exame. 

13. Para atender as disposições do Re
gimento Interno e da leglsl!lcão. pertinente. 
foram anexados ao processauo· os ,")_e·guintes. 
documentos: -

a) cópia da Lei Estadual n.o 4,820, dr; 
28 de junho de 1979, autorizando o Pod-ar 
Executivo a contratar wma opel'lação de 
crédi_!o externo até o montante de US$.60,0 
milhoes, tendo sido utilizadas- duas par
celas de US$ 20,0 milhões, cada; 

b) Aviso n.O 9~1. ele 2[ de outuoto ao 
1981, ela SEPILAN, reconhecendo o caráter 
prioritário da operação bem como a Calpa
cidade de pagamento do Estado; 

c) Exposição de Motivos n.0 309, de 11 de 
novembro de 1001, dó Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, favorá'Vel, enviada ao 
Senhor Presidente da República, propondo 
o seu encaminhamento ao senado Federal, 
_Q_ara os fins do art. 42, item 'Irv, da Cons
tituição; 

d) Oficio (FllRJCIE n.O 81/73) do Departa
mento de Fiscalização· e Registro de Ca.pi
tais Estrange_iros, credenciando a operação 
em pauta, conforme atrlbulçõoo conferidas 
:>elo Decreto n.C 81. ~28, de 29-~0-79; e 
· e) · comportamento da; dívida Estadual 
(Interna e Ex.terna). 

Senador Juta.hy Magalhães 
Comissão de Economia do Senado Federal 
Senado Federal 
Brasilla - DF 

Maio de 1983 

14. o. exame das condições credltima.s 
da operação será efetuado pelo Ministério 
rl'a Fazenda e,m articulação com o Banco 
Central do Brasil nos· termos do art. lP,. 
inciso n; do Decreto n.O 74.157, de 6 de ju-· 
nho de 1974, assim que apresentada a res
pectiva minuta· de contrato com o grupo fi-
nanciador. . 

15. Por fim, o Senhor Presidente da Re
:i)ública ·autorizou o Senhor Governad-or do 
Estado do Rio Grande do Norte a dirigir
se ao Senado Federal, na forma do art. 42, 
item lV, da corustituição. 

16. No caso, foram cumpridas as exl
~;:ênclas do Regimento Lnterno (art. 400, 
alíneas a, b e c) razão por que opinam~ 
!a.voraveJmente a solicitação, nos termos 
do seguinte: 

P!ROJ,EJT,o DE iRIElSOLUÇAO 
N.O 36, DE 1!}83 

Autoriza o Governo do !Estado do Rio 
Grande do Norte, a contratar erilprés-
timo externo no valGr de ........... . 
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dó· 
lares norte-americanos) destinado ao 
Programa de iln vest!mentos no Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É o Governo do Estado do Rio 
Gran.de _do Norte autorizado a realizar, com 
a garantia da União, u-ma QPeração de em-
préstimo externo no valor de ....... ~ .- .. . 
VS$ 20,000,000,00 (vinte milhões de dóla
res norte-americanosr ou o equivalente em 
outra moeda, de principal, junto a grupo 
financiador a ser indicado sob a orienta
ção do Ministério da Fazenda e do Banco 
Central_ do Brasil, (para .ser utilizado no 
Prog:r_ama d-e Investimentos daquele Estado. 

Ãrt.- 2.0 A Q:peração fealizar-se-á- no.~rter
mos aprovados pelo Poder Executivo Fe
deral, inclusive o exame das condições cre
ditlcias da operação a ser efetuado pelo 
Ministério da Fazenda em articulação com 
o Banco Central do Brasil, nos termos do 
art. 1.0 , item !:I, do Decreto n.o 74.157, de 
6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências do.s órgãos encarrega·dos da e:re
çução da politica econõmlco-!inancelra da 
Goveriló F-ed-eral, e, ainda, o disposto na 
Lei Estadual n.o 4.820, de 28 de junho de 
1979, autorizadora da operação·. 

Ad. 3.0 Esta resolução entra em vigor 
na data de sua ~publicação. 

Sala das Comissões, 14 de aibril de 1983. 
- Itamar Franco, Presidente - Jutahy 
Magalhães, Relator - Lourival &ptista: -
José Llns - Virgilio Távora - Gabriel Her
mes --Jorge Bornhausen !- Jorge Kalume 
- José l."ngelli. 

Atendendo solicitação· vossência através Telex Senador Dinarte Mariz vg 
datado de 12-4-83 vg Informo dados necessários consolidação empréstimo externo 
do Estado Rio Grande d:o Norte vg tramitando Senado Federal em seguida pt 
Em seguida encaminho também demonstrativos posição divida vg Indispensáveis 
análise operação referida pt 
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Cr$ 
Al Receita arrecadada em 82 ................................ 29.459.792.800,65 
Bl Operações de crédito reallzadas em 82 ........... _........ .6. 792.641.612,72 
Cl Receita líquida em 82 ..... , ..•......•......•...••..•. '"- .l!2.667.15't.2153,93 

C1l Receita liquida em 82 corrigida até março de 83 .. .. . . 27.2:45.915.807,22 
Dl Posição da dívida lntrallmite em março de 83 ............. 8.125.764.631,86 
El Posição da dívida extra!imite em março de 83 .. . . . . . .. .. . . 19.347 •. 174. 898,94 
Fl Posição da'divida externa em março de 83 ... ,.. . . .. .. . ... . 16.702.875Jl00,00 
Gl Posição da divida em março de 83 ........................ 44.17·5.814.530,89 
Hl Cronograma de dispêndio com a dívida consolidada interna 

lntrallmite 19-83 a. 1989 blpt ........................... _ .. 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

H1l Cronograma de· dispêndio com a dívida consolidada 
Interna extrallmlte 1983 a 1989 bipt .................. · ... . 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Il Cronograma de dispêndio com a divida externa contratada 
de 1983 a 1989 em moeda de origem e em cruzeiros bipt .... 
19-83 U$ 5.888.579,72 
1984 U$ 5.885,555,61 
1985 U$ 11. 620.008,86 
1986 U$ 12.885.335,02 
1987 U$ 11.498.748,60 
1988 U$ 10 .301.663,28 
1989. U$ 9.483.673,13 

J) Cronograma de .dispêndio com a 
moeda de origem e em cruzeiros 
1983 U$ 1. 427.500,00 
1984 U$ 2.402.500,00 
1985 U$ 2. 402. 500,00 
1986 U$ 2.402.~00,00 
1987 U$ 4.402.500,00 
1988. U$ 6.162.500,00 
1989 U$ 5.682.500,00 

operação em exame em 

Kl Limites regulamentares fixados pela Resolução 62 do Se-
nado Federal bipt ...................................... . 
K1l Montante global do endividamento - margem dispo-

969.842. 000,00 
1. 072 A12. 000,00 

993.283. ooo.oo 
3.684.077.000,00 
4. 985. 915.000,00 

223.800.000,00 
216.383.000,00 

2.000.422.000,00 
1. 701.958.000,00 
1. 224. 033.000,00 
1.200:1·52 .000,00 
1.096.220.()00,00 
1.060.123.000,00 
1. 021.943 .000,00 

2.458. 717.576,30 
ll.457 .454.889,40 
4.852.-069.023,40 
5.296.843. 554,25 
4. 799.099.790,44 
4. 301. 3ó6 . 48ó,93 
3.959.812.873,70 

596.038.350,01} 
1. 003.139. 850,GO 
1.003.139.850,00 
1.003.139.850,00 
1.838.219.850,00 
2. 578. 090. 250,CO 
2.372.671.050,00 

nível . . . .. . .. . ... .. . .. .. . .... ... . . .. .. . .... ... .. . .... . 10.946.376.433,19 
K2l cresci!llento real anual da divida consolidada interna 

- margem disponível .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... 3.900.922.63?,61 
K3J Dispêndio anual com a liquidação da dívl.da consoli-

dada Interna - margem dispon!vel .. . .. .. .. .. . .... . 3.207.768.171,'19 
Agradeço empenho nobre Senador gestões desenvolvidas atendimento d:esse 

pleito pt . . 

Atenciosamente, Haroldo de Sá. Bezerra, Sem·etárlo de Estado d?. Fazenda 
do Rio Grande do Norte. 

Quinta-feira 12 1663 
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rnam:rMnvo M rosirl>D M Dl'VIM .h.L~p 
OlJISOLIMill! Dm:RNA ~ ,7 

l. RI:CI:ITA I..TQUill'\ 00 EXERC!CIO 1\h"TEI:IOR '!?,:;(.-

I 
1.1. ~ee!ta total do ext!:rdcio de 1982 29.'459. 79?.ss&.ss 

1.2. Menos: operações de crédito 6~ 792 .6lll.612' 7'2 

1.3. Receita U'quida Citem 1.1.. nenos: 1.2.) 22.667 .lSl. 253,93 

l.lf, Peceita t..:rquida corrigida até 31.03,83 27~211$. 915. 807,22" 

2. ffiliT!Ilm: GDI.lAL 00 DIDIVI!>\'1!lml 

2.1. Limito Hâxinc: 70\ da Rec:..ita t.rquid!l Corrir,id!l 19.071.1141.065.,05 

Citem 1,11 x o, 70) 

?.2. »-..nos: nrvids lnt'r"illimite até 31.03.83 

Ennrêsti.m::l 932,0~5.ff31 1 86 
OTI:l1>lS 7 .193. 719.10[1 ~00 8,175. 7Sll,631,00 

'2,3, 1'-krr,em Disoonlvel 10.~t..3-7(,,ll33,l9 

Citem 2.1. neno& 2,2,) 

3. CRESCIME1ITO RCAL ANUAL M DI\TIM ~SOLTD\fll'\ lN'I'LR!'b\ 

3.1. Limite J'\ixino: 20\ &. ,ReCeita t.{quida c:orriJ!id."~ 5,lllt9,]8J.l6l,llli 

Citem 1,11 x 0,2'0) 

3.2. Salcb Pmü da DÍvidiJ Coru:olidada atê 31.03.83 8.12S. 76 ... 631.86 

3,3, ~nos Saldo & Dl.Vi.da Conoolidada em 31.12.87-Corrl{ti<'b 7.938,!:113,.5:<'2,87 

3.lf. A\.Vl'eTito ou Redução da P!vida 187.??1~108,99 

3,!J, Sana das purcelas já contn!ttadas a inteçroJ.izill"' 1.?9S.o39.~Jl~,sta 

neste exercício 
3,6. Crer.cinento da Di"vida Consolidada. Intrnl:i.Jtrl;tes l.1183,760.S2:t,83 

(sans 009 itens J,q, e 3.5,) 

3. 7, Margem Dicp:i!:i"vel' 3.9s&.9n.s37,61 

~ 
(item 3.1. nenos 3.6.) 

• • DISP!:NDIO A'<LIAL toM A Ll()U)"MC~ ll'\ Dfi'IJ\1\ OONSOL!Il'IJ\\ IIM:rol!l 

lf,l. Limite ~:ãx:ill'O:·. 15\ da.Receiia Líquiàl Corrlp.ida q,oee.. se1. 371 ,os 
'tt,?·. Dispendio cm l9B3 ll79.119,]~9,29 

a. Janeiro/~/83 325.795.987, 7ll 

b. ~~ restante excrcl'cio 553.323,Ll'l,SS 

l&,3. 1'\'ll."'Y.l!m Disr:oníVel. 3,207. 76S.l71, 79 

(11.1 • ..: lt,3.) 

flb!;ervaçõeos: 

- As infonMÇ'Õe'S eN fornecidas Jbrwn elelnrod...,s em ttm!onnidede oom as Prso1 
r;ões nros. 6? e 93 cb Senado redernl e -3••5/7(;, 31.16/7(; e 397176 cb R't"'CQ ck 
amsn 1\I.,Ji.l• 
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_, DJÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

ESTADO DO RIO Gl::ANflE DO fiORl( 

SfCR(TARJA DA FAZENDA 

D1y IDA fUNDADA Jr/TERNk 

C.OtiTRf1TOS INTRALJNITES 
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FINAl IDADE ~~~ DO !<C~OicciT!éR'-'~'-'T_:;O_J----'VC:A:.oL"O-R,_,O,O,_::,C.!CON::..'-'-'; R"A'-'1::_0 __ ~ 
INTCÍQ! TffHIINO INICIAL SAL!Xl H1 31.03.81:. 

Roede d • ãfou,. de Na tal 

Const.d~ tstrad.!ls Vidnais 

Cadeias de Koteis 
IntegraTiaçiO do- Aumento de Cav.t 
t21T do !!DP.:l 

Tr::planh:çic e P.e1horillS de Rodo

vias Vicinais 
Aquhiç.!n de--veícUlos. rãd~n-com.!:!_ 

nicado e out;os instrumentos S'EC. 

SEG. PUS. 

\ 
1<.10.63 06.05.93 4.363.091,29 2.1tol./.65,62 l 

OT.ll.73 15-.11.83 

11.10.78 11.09.85 

14.880.000,00 .48.80t..Bll,Ol.. ! 
20.000.000,00 87.77LA22,40· ' 

lO.lJ8.79 15.06.85 62'.999.6Z6,20 1:82.571.556,05 t 

15.06.95 608.<12'4.4&9,50 .426.4la'1.t24,96 22.10.81 

07 SNO.E ConL 11 e 2'0 - CtASA. 

27.08.BL 27.08_-85 

23.03.74 ! 15.03.90 

ao.ooo.ooo.oo tot.toi.t.BS,tl!o 
5.270.000,00 83.207.066,75 

&'\IKO 00 BRliSI L. OTI:R!~S Ol.lO.B2 I 01.02.87 7&5.111.7SO,QO rl93.7!9.200,00 ' 

ir O 1 A L ..liL\Jí, ~l'"'""J~~' 
~t..:. . c._·'~(.::- -...c.,: ... Í:.ç,.. C::.--{-
verênica Marinha Beierra. 

CHE:rt DA USP . 

::·;t:· ':' f.f.· 1. I'· li5tl\t,:[ ü~ r,:"'q~ I . ~-

1 . . ~~~E;::~:~~~~~~::::~~~· j ~~-;1 

1----r----- ' - · lo~i[iõ;-o·.w"'' ____ -;;:c;;.--~c;- ,, .. ,C'i';;;;-i= 
::< I ~·"c". l r:·•·''. I"'·~' h-;;irf"=r;c,:,;,;::-1-- -:;.~''':f'''ço_,._,rc, .• , 
01 -:~;~;R:--·-·-- ln.; r a ~sl.r-u~u~. ~~ ·;onj·.~a~~-:~:::; r-1·~:~.-73 j ·;1 ~~6.73. r· ·;~403.581,~- 9.458.955,~ 

1 j I ' 

O? e::a I C?nst.dl!' 'Etracla~. tl~t".l/Re-dinha. Na-, ' 
tal/Pont.a fleora 1B.l2.741lB. 1Z.84 €.700.000,00 39.715.572~41 

03 P:tJR:i F.iS!!9 1/73 . 10.09.73 10.06.9Z 13.416.G00,00
1 I 310.389.217,00 

! CCI E.!iB l C~ns""truç'So ::!r.l Cer.tro f,(!:ninistrativo- l : r i ia. Eup" L ~1.12.73; 31:12.83 40.000.000,00 l 92.003.459,83 

os so~rl : F"isa~ 111a ! 25.06.74: zs.os.93 4.Ss6.JJO;oo · 111.346.352,9; 

06 t:OR:r i F'is11q Z/74 l 2'1:.09.74, 24.05.93 B.9?o.ooo,oo 191.976.474,14 

07 ~DRN 

c; .E!.E:Nm:;m 
09 e~rmrRN 

10 . !?A:mn:m 
11 ! B.Q.'ii1[~U 

·~ ~~ li :.:~~:: 
1~ Bttr,f'fli;'l 

I 16 B;.•;:T?.N 

H 1) BANO(RN 

!l_ ~ - '-•- ~rltlERN 

; Fi cor 
' . 'i C~nJunt.o Pott'_ngi 

Cc..nJtmto ,Jioui 

! Jnteqra' i::'i!do d111 F.u::~HAP. 
; Conju .... tc .1\.•nar~l"te 

I
' Prt:~gr;;J.ml! fdv':atân 

rfccT1176 

-~ fisa!) 1/76 

! Con.ivnto Sole-Jidl;' 

! COnjunto Pir;;msi 

1 rinest 1/77 

.I fin':t 2/77 

2~.09.74 . Z-1.Dé.93 2.9!13~400,00 

10.09.74 i ·tJ3.12.93 545.714 .• 60 

30.09.7~ i 03.07.9.4 1.019.589.20 

14.11.74 03.01.95 2.~35.010.20 

JL12.7s: o3;-ort.~s t.Gt:õ.6Z~-~o , 

29.07.75_; 30.06.91 lOC.coo.ooc·.oo 1 
C3 .Q-8. 76 ~ 03 .tl7 .9S 11 .~-10 .400 .00 \ 

l 03~08-76; 03~07~95 9.-t30.5!J:l.OO ~ 
1 31.05.75. T3.11.95 z.J47.Je6.72! 

l
i 14.10.76! OJ .. m:J.ço l 8.5S1.soo.65 ! 

"·"'·:~i oJ.o?.:: i Guso.sos,oo I 
-~·~::J .. ~'-·~'-~ .~lt~:s:"_9::~1 

63.352.235,53 

1Z.61V.772~39 

25.134.672 ~ao 

34.155.039,45 

32.254.727,14 

172.ES6.672.00 

192.0D7.332~00 

158.276.308~00 

41.675.Z67 ?~9 

2S6.S!;i5.337 .60 

914.817.6.36,00 

101 .310.!i7o.oo 
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I ;;_.·,..,~~-~E'tPU4rJ:, !·:• '~.·~·~ . .1""1\~ ~;-
r7·:z;:.' ~:··~~·,r•, INTERNA 1.~ :- ./ I . 

-:~~~~-~-~-:,,~;-~~----. -.. -- r-'~-~;:;;:~s ~XT,~;?;~~;;;~~~g-~-- '"'~;~'-l'~~q~l~~l 
19 M!:pr>.N r<n<H l/77 I 19.04.77 1 ~3.07.96 I 7.865·.092.00 107.310.670,00. 
2Ó BArt'Dt~J Conjunto Abolição II 30.05.77 1· 30.05.97 r ·5.538;:019,83 7s·:o95.0C2,2ll' 

~; :;~DtRN ~;;!uf.to Paoatis I -~:~~:~; J ~~:~~::_, ~~::~:~~~~~ .:~:;~:::;,::: 
23 Bt.NPtP.N ConJUnto Santa Catarina 29.12.7,7: 03.09'~98 17:716.791.40 220.56t.S.e.4,2B; 

24 J BANOERr~ Ftnest 3i7B 1J:o6.7S.} 13.06~91 .1, 1s.ooo.ooo.oo 1€6.~9.016.00 
25 BA~lDt~N r:onjunto Abolição UI 27.09.78 ; 03.05.99 10.710.392~32 122.248.694,08i 

~6 1 MnDtRr~ f F'inest l/79 30.01.79 : '03.06.90 JZ.J:t~.400,00 2&4.313.467,00 1 
~1 1 BAI~[\E&m l n""'st V79 

1 
29.05.73 p3.06.9S 16.ooo.oF..o.oo 138.786.677.00! 

~ 

1

1 BM:OFRrj l Fi.nes 3/79 i 04.07.7!? · · 03.06.98 16.000.34"2 •. 00 124.703.~97~ooi 
•

7 BNB co.,strução da P~sserr.bléia Li:!gh.lativa! 28.1.1.79 •Jb.l1.86 -2.3.507.975.00 l36.706.S98~sol 
~o I or.ttntP.tl 

1 
fi"l!s :vao I zs.o4.BO: ,oJ.OE.99 ~ l9.699.7Jo,no 2.3s.zes.7ª-..,·oo[ 

31 Bfi'IOHm 1 lntegr.ao;:ao Rural 25.04.30: 03.10 •. 20::6 72.672-~516.15 4S.6.1Hi.271,4S
1 ~! i BMlOERtl f Conjunto_ NOva Natal 29;05.80 i ;o3:10.200~ 6.!1.610.270,56 326.786.ê3S,S7J 

I 
Bl\!IDER"C 1 finc-s.t 2'/F.IO 04.01.~0: 03.06.99 j 39.70"0.1'40:,00- 16,:3~5'::T-1S,OQ! 

J.f BAilUErm l Conj.Curi_-Miri~n-Abast.d'.ãgu~ 1.0.07.1'.0. 'JO.Q7.200~ 7~130.443,3? 4.216.880,29 
3,? B.IIJôO[~N l Conju.,to.Liberdad-'! Z4.07.B0 ~ 03.0~.2007. JZ.-485.617~45 1e6._94_5~55~,69. 
36 J BA'tnEFm f Conjunto tiberdJ1e-Pavi"'P=!ntaçao 24.07.00.! 03.01.200~ 31-.390.161.66 158.-802.133.94 
37 BANDERH 

1 
h'teqrl-çio Rural-Povoado Piqu1r1 2'4.07.80: ~3.1.2.200~ 29.280.305,34 165.025.663,61 

38 ___ BA:IO[RN Fi~·~t .'~~0 ~~~) -~- -- -- . L~~~~ .. ~ i ~~~L.l&l:~-~00.~ -~-~~-~ 

39 
til 
41 

•I 
43 .. . , 

,4& 

41-.lltO 

tEr 
Jl!õll 

BMiDtr.l'l 

EAND.tRN 
BAI\O(RN 

BAflDfqfl 

SANDtRrj 

SIINUtCUf 

E~'~,l~l :--:~ ~!-.' ~;lf·~~l'' 'r::~-)~fli."F 
';ltõfjt.--:~. :"".··.~·~::.:•!.'\ 

CON'l:'f.A'rOS EXTRALP'IITtS 

·- ·-· ~-!•~~'~!O·~: ____ · __ --fii0_~ 2;·g~l~~~~ 
/lmpliacioePef'ohn!(te'fli.v~r\a.s F;scolasf, ~~~lf!.SQ !Jo..Q9.9S I 
Construtio C .Al:lmini.str.ativti"" 2a .ty.pa·j 1.0.0.1.80 ~ 10_:!_10.-~0 .. 
Er.~prÊstir:-.o_ Esp_ec:i_fl"' \7€1/!30 . ·19.1'1.80: lH.01 .. 99-
ConJ....-S.1Jle1ad~ It .. Abast. d•i7ua I 30.12.80 :o3.05.2007 
rtnest 2/$1 ~ 11,0?.61 :03.06-.2001 

Ffnest :3/81 1.1 ~02.81 ;o3.'C6.200l 

Conjut~to Goaninha · .. P-a\.·\mentaçic 23.Q.3.81 ;.o3.11._?00B . 

I 
C:,njunto PanHts II • C:()SERN ' 23.11.81 :.oJ.-10.?013 t 

17 SJIEJ Ct~nc_lusii'>. <la··· Sed<;- d~.Ass~.legislttiv~: ?'6.p.l.Sl • 2'6.C_,3.91 
•a BAPlOERN Conjunto relipt C11~~Jarão'- 'CA!RN l oS'.os.el : ÕJ.'lT".-2010 , 

d BANOtP.:~ Conjunto felio~ t11ma1·jio- COSEM ! ·O_S.Ol,;.81 +03.i1.2-ot'0 
sd B~tlUtRN tottj .fel ~pe CoB~:~&i'iQ ·-. Pllvl.t~~.ent,-,ç_ló j os,o5.F1 ! ÕJ. i 1_.2óHi' : 
51 BArlOtRN Cr,njuntn hHpe- r:.'illlf!ar'io - Escola f.- -oS.'JS'.Sl ~ 03.07 .. 20Q5_ 

52 I f!;A!IDtRfl Conj\PrinceSI!,-do Serid;·. 'C.A.tRN r 03.08.81 :oJ-:12.2003; 

53 I SAT<QERN ConJ. AuU de ·!iou:-a - tAERN ! 9J:.Os.Sl J o3.1z·.~008; 
54 MtmtnN Cortju11to ·.vi T• <fo Prln.dpe 03.08.81 : 03~.01.2008 1· 

55 L SAM~tRN I [mpr~s~~~~, l~~c-ial ,- CTE·illl_5/81 01.0Ii,81 ~.: 07~.0.-1--:fOOl .~1. 56 BANt:ttRk l(mpre<aimo -hPtcii). • t.TE-01.24-/81 i 21.08.81 I 21.02.2002 

57 &ANOtRN Pavhltll'ntaçio - V-idos. Conjuntos t ~9~ ~0~8-~ j OJ •. tO.lO~~-j' 

_:~ -·B~~-------- ~~es_t-~-~--' ... ~,·---·'"···· }_~~~~:_a!_.J_~~~:~~~ ·-

;~~--::::-.::.fi 
; ' 1 

-:.:-.1~~~-:-pt= ·:~-i~'~;:.~ . : 
~:~::~-;i>:~- ;·~~>-:-·=-3i.Õ3.s3! 

60.000.000,00 

122.837 .• 3~29~~ 
Q9. 364. teJ .._o o 
zs.a21..11o·~z~ _! 
80.000,228,00 

ao.oo6.22~,oo : 
-_~.s~:5?s .. _9~, 
2.41!LZ~9.29 

zs.479-.2~-e~s-1 
3 .. ·794. t t3·000 

i .. \9'.:.1Sl .• 50 
li.317.0Ê~~stl 

7p;!4,027,Qil 

926.6;7 ;~..)_l 
245.085;1\7li,ÇH) 
130.770.765,46 

37~,5_51 ,231,0,9 
372-551.23\,00 

21.238.558 ,03. 

... 7 . .'~.~:~.6S.az; 
1oo.ait.9'o,~ 
1B.216,<s.1.n 
"5;730.762,93 

eÍ3.1"0>1.E;1,49 

3C3n.~~<,84 · 10:ool:Z96-,4~~ 
>9 .. 94o .. 67i_:s• na'.163_-hó;u 

·!h9.7S.Sf!·1_.48 , ~-·~.Z1.4a7r,o.~, 

10.390', '576.S2 '3~.3~~~Ut~~~ t 

l'i6:74i~szo.oo . ~z~-~~43.827.1;)0. 

il~ •. 9.67.2op.cib li 2.440 •. _28.6.400;00 .. : 
35.~03.888.91 ' 87.042.304,3' 

1:1!~~-728:~ . -~~·-6~:~~2; 
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'" ~:,:; .~:/::.·;:. '.;,. : a \ f'l'f 1 ;~· 
r r '"· ; '\r·.-. INTEP.tM ~ .::,t._ 

_ _ _ COlrrRATOS .tXTRALIM!TI:S _ • _s _ _ _ 
==~·~; .. ·:.~~~"~-~---r~;_;;~~·::~-~;;,~~~~ -~~;,~: ,,=~~ ,.:,:~ ::~,,:o3.ã\· 
Ffr.e;t. J/82 i 03.02.62 /03.05.2001 l62.19S.728.00 I 449.691.22~,00 
C-onjunt:o Aluhio&zerrilt- CA[RN j zs.oz.a:z IC3.04.2007 3.559.471.80 8.604.518.:tO I 
ConjU'nto Ipanguaçu .e &Jtros ~ CAERH 1 17.03."82 IJ1.03.2008 8.421.335,32 17.134.846,8• 

Conjuuto Independ€!ncla- CAERN ~ 17.03.SZ ;OJ._03.20081 7.~0.640.92! .5.778.908.28 

Conjunto São José dc-SáidÕ-CTJl-28/8i 17'.03.82 
1
o3.03.20G8 12.967.869.241 12.181.468.33 

Conjunto Cruzeta e Outro~ r 17.03.82 103.03.2008 I 22._364.812,72 18.Z-a4.180,38 

Conj.Aluizfo Bezerra, h. e 2a.rtapas1 17.03.82 
1

03.03.-2007 1 7.620.204,36 1 3.~93.817;99 
Conjunto Ter:ent~ 1\n~nhs e Outros 19.05.!12 1o3.04.2o0s~ 13.879.686,98: 8.991.086,53 

Co'lj.FeHPe Ca~"~a,rão IJi-Cf:.T-30/BZ 31.03.82 . 03.03.2012 1 2.218.7112,96 1 3.651.,700,75 
t:onj.Felipe (;mario Il!-ClH Z9/~ 05.05.82 l ~3"..07.2013! 4.963.819.44 \ 12.251.582,82 

C.onj.lntegra-;ão.Rural- CTf-068/82 20.05.82 :03.0~.2009 f 247.637.021.90 I 456.978.561,67 

, Soledad~ Il- P•~·imo;!nt.;ç.in 06.05.82 I 03.05.20Q-8 I 155.7951.174.00 / 3S!L633~106;27 
I Cnnjun.to Nove Natal - Pavime:ntaçio 30.06:._82 ~ 03.05.2008 i 254.379.580,76 j 416.257.318,44 

j'cH w l6U82 15.10.-32 !"03.10.89 839.020.Z07,00: 2.229.786.911.00 
1 

Conji.mtn Alloli.Çi0 --IV· CA.tRN 1&.05.82 i 03.04.2008 124.042.368.58 J 258.978.561.67 

nr 157/f-2 31.oa.s2 .: 
0
o
3
3 •• o

1
6
1 

.. 
2
zo
00

o
8
1 171.7ss.ooo.oo! 311.&59.1.2\:0o i 

Conjuntn Sant.trem ~ CA.ERN j0.06.82 24.872.156.60 200.514.52'9,8ó I 

f'inest 1/82- r.m- ·o'954 1 07.0fi.IJ2: I 03.1JS.95 211.878.710,00 351.409.346.~ I 
CTN-64/132-E~\Icaçâo-Ur,ida::tes Esco1ar~si 07.10.82 ; 03.10.2001 376.951.320,90 143.412.214.~ 

-~:_s;.e~--R_c~~ação -Const.Crec.hes ~} ~~ 10~8_2_i 03.~~-~~~~i _tz!i'~-~~~:~':. ·--~:~~~:~~~~~~ 

r "."QO, •.n. R,'l '.1 ••·r; .• • '. 1•.••, 

'(~~;:~";,'.::~-- --~~ ~ 6 

... ---~~l~~~~_k~J]7_71i{~~~F--~'-;8t~-~r'-~'f.: .• l .. OJ.:: 
Clrl:')~/82-G;uali)Jr-ê. CAER:'f _ !. 30;06.8.2 ! 03.09.2008:; 59.844.042~70 J 63.539.536.221 

bO?cução de Obr-.n ou tstudo de :~i-ôj~-:l i i 1 

tos.de .SfstemJs de Abaste::imcnto .dei / li I J 

igu;t til'! dfve-r-sa.s cidad-es do rstado-RPf 1 I 
CTN-0.)/83 17 .01.Bl 17.08.93 , 427.391.757,00 953.342.726,57 

SISTEMA Ot: ESGOTQ l'RR ~ Ol/b.s 12.01-.83 12.03.94 . 69.~31.6_81,47 
1 

69.431.631~47 
rine:a 't/83 25.02.83 03-.06.2002

1 
535.806.152.00 

Ffnest.2/83. 25.02.83 03.~.2002-: 377.998.EllS.OO 1 

Fi,est J/a3 25.02.83 03.06.2002:.. 377.99&.~15-.00 ; 

AbsorçãO de Hão de Obra 30.09.82 03.06.2001: 140.751.711.10 j 28~579.5.45,41 
lnt~gração Rur-al - CTE 184/~2 ·?.0.10.82 03.03.2014; 306.697.791.40 258.661.272.60 

i ! I 
'I f • 

_t_ __ _[ ______ ._J 
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ESTADO DO. R. I O. GnA:WC· DO .N·orn,r 
S(CQF'T ,U 1.1 DA F J\7tr1Dil 

OlVIDA rJJNDf.Df! EKH'P.t/!1-

DATA DO CCHiiRATO VALO~ oo· CONH.ATQ. . I·Q •l•co FINAÚOAOE IIITCIO T[R.Ll!NO IHICIAL SALDO EH 31.03.~ 

i 01 

I 
,., 

03 

I I 

--
SHO tVA «ATE'R ANO 
AGRJCIJLTURI.l DEVI 
tOPr"'EiiT JNT(RffA:. 
CIOI'iAl LH'IHO lfl 
AVIVE 1 S~AEL Aqui s f çio de uma m~qu f n'a Pe!"fu-

ratr1z para • CASO L 2 •. 12,69 
8.lNCO 00 S'RASil 
S/A -·GRANO tAY 
M~/1 B.W. I. Agro- i nCiús tri a, 1_~fr1 'estrutura 

econõ:nita. eletrifica-ç:iO- rural. ... 
recur..sos hid.rit:.ps, mecan~zaçio' 
e pr,O.I!"Q.ção_ li.:.Qt:Jal 05.02-.SO 

BANCO DO BRASIL .,. 
SIA-GRAN'O CAY~AM .. w. I. Agro-indús-tria, infr~ estrutura 

econnmita. eletrifiC-liÇ~O· rur<lll 9 

rer;ursos hldri r;o''S ;.· ~ecani"z.~tção,' 
e pro"'oçÃo social. Z9.0'7 .81 

&STAOO DO RIO GPA?Int DO tiOP.Tt 

SECRETARIA DA FA'ZI:UDA 

-

07.03.90 

28. 11. SB• 

718.000,00 0::1.275.000.00 

t!SS 20.000.000,00 8.350.800.000,00 

uss ,20.1)ilri.nni!~OO'" 8'". 3SD. 800. ODO .DO 

,\1).~\J' 16.702.875.000.00 

: -=.· ...... :.-~ ..... ,__._t.~·~:....:...~
Verõniea Ma.l"inha Veb!:rra 

CH&FE DA USP 

UNIDADE SITORIAL DE Pt.ANEJNIENTO I D!VIDA CONSOLIDADI: IN'T'ERNA 

CQ!;TRATOS IN'!'RJ..-t.l!~ITES 

DlSPtNDIO: 1983/89 
~ 

I:MPRl:SttlHOS O'!'ERNS 

;::~c:cro ??.I!iC:IF.AJ.. O'J!?.03 DiJ\.~S- TOTAL PRINCIPAL ol<rr:oS -t:Nooros TOTfiL "I'íJIP.!..G::?JU.. 

198_3 316. 89t. 57 .259_ 3811.153 - &95,679 SBS~679 969- 8"2 

i 198~ ~102'.?.95 st .sao lf2J;.975 - 6U7.437 51.17 .t.37 L07'2.1112 

! l9BS .(79.101 66.750 3li5.8Sl - G~7.q37 6117.~37 993.:288 

19BS 184.319 511.338 '23!3.657 2.877,1.188 517.932 3.395.1120 3,62-1i.077 

1987 1Sif.3}9 116.902 231.221 4.316.232 388.462 1.1, 701i.694 ~.935.915 

19SB 1BQ,319 39.l!81 223.800 - - - 213.800 

1989 1BJJ.319 32 .061i - 116.383 - - - 216 .• 383 

~.tl.-\l{· - - . 
Ol'AL 1.&75.666 389.384 :?.065.050 7.193. 720 ·~. 1es .. 9u7 9.980.667 l~.o"'s-.111 

Valores a preço de março/83 - OR'!'N Cr~ 3.292,3"2 

Natal~ 13 de abril de 1983. 

z[ :~.u ... ~ ~(.,\~~....;.....:... Ç\..*·-~--
Verônica Marinba Bez.!rra 

CHEFE DA USP 

i 

Maio de 1983 
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EX!:RC!CIO 

1983 

19Bta 

1985 

1996 

1987 

1988 
).989 

eSTADO DO RIO GRANDE" DO IWR'l'E 

SECRETARIA DA ~"AZtNDA 

UNIDADE SETORIAL DC PL.Alf.I:JAMEI~TO 

D!VIDA CONSOLIDADA INTI:RNA . 

CONTRATOS J:XTRALIMITES 

DISPtHDIO: 1983/89 

PRIHCIPAL OUTROS tNCAR®S 

1.19.2. 738 867.6811 

1.257,507 Ul4ll, .. ll6 

815.290 1103.7143 

812.521 387.631 

778. 314 .. 31~. 876 

778,3ll4 181.779 

?78,3&ill 2113,-$99 

TOTAL 

2.060.422 

1. 701.953 

1.224.033 

l. 200.152 

1.096.220 

1. 060,123 

l.021.9ll3 

TOTAL 6,1413.088 2.951.578 9. 364.8146 

E:XERCICIO 

1966. 

198.5 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

D O 

PRHIClPAJ.. 

s~oso,soo.oo 

a,oso.aoo.oo 

8,080,.920.00 

t. 818,200.00 

Preço de Venda: 417 ,SJf 

A pn!ÇO de 31~03.83. 

·I 

Natal, 13 de abril de 1983. 

Y~;5~i~;- ~~~.i~ha· Be~e:rra 
CUI:rr:. DA USP 

5E.C?.ETAP.IA DA. FAZENDA 

U:.!IDADL StTORlAT.. DE PLANLJAM.t:J:TO 

P!VIDA EXTERNA - CRCNOCRAHA DE DISPB'NOIO - 1983/90 

. 
L A _ R 

Ol""i'ROS TOTAL !?RINCl.PAL 

.ENCARGOS 

5~588~579.12 5~388,579.72 

5,88:S,555.61 S,BS5,555.61 

5,7,h2,028.86 11,620,608.86 2 • .446.1.91. 493~20 

OU!ROS 

E~CARGOS 

CR$ 1,00~ 

TO'IAL 

2.458. 717.576 ,JO 2 .4!)8.117 .Si!:, 3C 

2.457 .45t..SS9 ,40 2.457 .454.se? ,t.o 

:? .405. 877.530,20 4.8.52.069 .023,40 

4,605,035-02 12,68.5,835.02 3.374.057. 232,00 1.922. 7e6.322,'25 

1.425:042.558,44 

! 
5.296.843.S5',2:S i 

.3,412,948.60 

2,2'20,863.28 

1,402,853,13 

145,246.09 

29,32à,ll0.31 

11,493,748.60 3.374.057.232,00 li.799.099.79C,GG J 

10,301,663.28 3.374.057.232,00 

9,48:,,673.13 3.374.065.582,80 

1,964,446.0!11 759.171.228,00 

69,324,110.31 /. 16. 70t.e.oa.o_oo_._oo 

"""'· o• •• Abdt •• ~v.~:·"'~·,:~·-~'--".,.--- 1: 
VERÔNICA MARlliBA BE.Z.EP.RA 

Chefe da USP 
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EXiRCÍCIO 

?1\INCIPAL 

lS83 -
19"" -
1985 -
1986 -
1987 2. ooo. o ao ,ao 
19!!8 4. 000. DOO 100 

19B9 4.000.000,00 

1S90 r..ooo.ooo,oo 
1991 4.000.000,00 

1992 2.000.000,00 

7 .O TA L 20.000.000,00 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

E31'l\I':O to RlO r.?J\l·iOC 00 t!OP.TI: 

SECRE'iAAf.ll. lY'. r/.zrnot\ 

Utl!I::AI::!: SEI'OF.IAL r.t: PIPJ.rrJN!EliTO 

D!vrtl, :E:XTI:RW'I A CON'T?.AT~Jt 

CRaroGP.A!1lí. oc Disrnmro -1953/92-

D Çl J,._6 R 

O!JrF'.cs E!JdAFros "JmAL P?.mCJPAL 

1.1.1n.soo,oo l.ll17 .soo,oo -
'2,..ll01.500,00 2.li02.500,00 -
'2 .11"02 .500,00 2.1102.;_500,00 -
'2.li02,SOO,OO 2.lf01.500,00 -
'l,li02.50D,OO ~.402.500,00 835.080.000,00 

2.162~500,00 6.16'2.500,00 1.670.160,00tl,OQ 

1.582.500,00 S.682.SOO,OO l.S70.160:ooo,oo 
1.101.SOO~OO 5.202.500,00 1.070.160.000,00 

722.SOO,OO 11-.722.500,00 1.670.160 :ooo,oo 
2li2.SOO,OO 2.2tt2.5DO,OO 835.080.000,00 

17.nso.ooo,oo 37.050.000,00 B.3so.mo.ooo,oo, 

Maio de 1983 

cr.t 
cu:rros D!CAF:GJS 1UT!;,l., 

< 
595.0!1!!.350,00 S9ê.DJB.3SC,OIJ 

1.ooJ .139. aso ,o o 1.003.139.fS.O~OC 

1.003.139.850,00 l.OU3.139.BSO ,00 

1.003.139.850,00_ l.tlOl.ng. ssc,ao 
1.003.139.850,00 1. a3s.ns.eso,oo 

902.930.250,00 2.573.090.?50,00 

702.Sll.OSO,OU 2.372.671.050,00 

502.09l.BSO,OO 2 .l"12.2Sl.BSO,OC:: 

301.672.650,00 1.971.832.650 ,oo 
1Dl.2Sa.t:50,oo 936.333.1:150,00 

}-119.057.000,00 15.459. e57 .oon,oo 

- , .... "' ... 
OSS: Ju..,.-os - 12\ a.a. 

c.a.rnncia - 4 anos 

A-rortização - 10 prest~ senest"rnis 

!bler - a preço d'!' 31.03.83 - Cr$: 1+17 ,54. 

PARECER N.• 375, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 

36, de 1983, da Comissão de Finan.ças 
que "autoriza o Governo do 'Estado do 
Rio Grande do Norte, a. contratar em
préstimo externo no valor de ..... r: . 
US$ 2Q,OOO,OOO.OO (vinte milhões de dÓ" 
ia.res norte-americanos) destinado ao 
Programa de Investimentos no Esta.do". 

~ela to r: Senador Helvídio Nunes 
O Governador do Rio Grande do Norte, 

através do Ofício n.0 153/81-GE, de 18 de 
novembro de 1981, solicitou ao Senado Fe
deral, nos termos do art. 42, item IV, da 
Constituiçã-o, autoriz para aquele Es-
tado contratar ope de crédito exter-
no, no valor de US$ ,000. 00 lvlnte mi-
lhões de dólares norte-americanos), desti
nado ao financiamento de projetas Hda 
mais alta significação para a economia da
quele Estado, como sejam, Empreendimen
tos Industriais, Agroindú.stria, I;nfra-estru
tura e Promoção SOcial". 

Distribuído o pedido, inicialmente, à Co
missão de Finanças, o nobre Senador Mar
tins Filho, designado l'elator, produziu pa
recer, aprovado em 25 de março de 1982, 
no qual solicitou, em quatro itens, informa
ções complementares à autoridade Supli-
cante. · 

Prestados os esclarecimentos requ~rtdos, 
conforme faz prova a documentação de fls., 
na reunião de 14 de .abril próxtm..o __ pr'?tér:i
tv, sendo relator _o emi_ne_nte Senador Ju
tahy Magalhães, a matéria foi unanime
mente aprovada. 

Cabe à Comissão d·e Constituição __ e: Jus
tiça, regimentalmente também chamada_ a 
opinar, examinar os aspectos legais da ma
téria. 

Embasada -nó art. 42, i tem IV 1 da Lei 
Magna, cumpre ainda acentuar ·que a pro
posição não fere qualquer dispositivo legal 
ou princípio jurídico normativo d_a vida 
institucional do Pais. 

De outra face, a matéria em exame guar
da consonância às regras estabelecidas 
nos arts. 403 e seguintes da lei interna 
corporis do Senado Federal. 

1!: o parecer. 

Sitia das Comissões, 11 de maio de 19ll3. 
- Murilo Badaró, Presidente - Helvidio 
Nunes, Relator - Odacir Soares - Hélio 
Gueiros - Martins Filho, vencido ~ Gui
lherme P3.Imeira - Marcondes Gadelha. -
João Calmon - Carlos Chiarelli - Fer
nando Henrique Cardoso - Pedro SimDn 
- José Ignácio. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O ExJ?edien
te lido vai à publicação. 

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dal_la)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 
645, de 1983, do Senador Mário Maia, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interilo, o De
sarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>' 28, 
de 1979, de autoria do Senador Franco_Montoro, 
que promove reajustamento de benefícios previden
ciários, restaura proporcionalidade entre tetas para 
contribuição, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
OS -Srs: Senadores qüe o à provam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Q projeto de lei a .que se refere o requerimento que 

acaba de ser aprovado serã arquivado. 

_O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - Item 2: 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n"' 
646, de 1983, de autoria do Senador José Ignácio, 
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento 
InternO, o desarquivamento do Projeto de Reso-

lução n'>' 185, de 1981, que autoriza o Governo do 
Estado do Espírito Santo a elevar em Cr$ 
75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, seiscentos e 
oitenta mil, trezentos e setenta cruzeiros) o montan
te de sua dfvida consolidada. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Ap"róvado. 
O projeto de resolução a que se refere b requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento nq 
~7, d~ _1~83, de autoria do Senador Raimundo Pa
rente, s~Iicitando, nos termos do art. 367 do Regi~ 
menta Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução nq 248, de 1981, que suspende a execução 
do art. 53 e seu parágrafo único da Lei n'>' 35, de 31 
dede_zemhi-o de 1966 e do Decreto n'>' 7, de 25 de ju
nho de 1968, ambos do Município de Rancharia, 
Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto _çle resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESID~TE (Moacyr Datla) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento nq 
648, de 1983, de autoria do Senador Raimundo Pa
rente, sOlicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento lnte~no, o desarquivamento do Projeto dCc 
Resolução n9 249, de 1981, que suspende a execução 
dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei n9 123, de 22 de 
dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, Esta
do do Paraná. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
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Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 
649, de 1983, de autoria do Senador Raimundo Pa
rente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi
mento Interno, o desarquivamento do Projeto de 
Resolução n'i' 250, de 1981,- qUe suspende a exeCuçã~ 
da Lei n"' 570, de 13 de dezembro de 1977, do Mu
nicípio de Ibirâ, Estado de São Paulo. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de resolução a que se refere o requerimento 

que acaba de ser aprovado será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Item 6: 

Discussão, em turnO óiifco, -da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação em seu _Parecer n9 

369, de 1983), do Projeto de Resolução n"' 23, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado d_o Río de 
Janeiro a elevar em Cr$ 772.716.109,00 (setecentos e 
setenta e dois milhõ6>, setecentos e del:esseis mil, 
cento e nove cruzeiros) o montante de sua--dívida 
consolidada, 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à Promulgação. 

E a seguinte a redacão final aprovada 

Redação final do Projeto de Resoludo p9 23, de 1983 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
----~,-Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em Cr$ 772.716.109,00 (setecentos e setents e 
dois milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e nove 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l <~ f: o Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art.-29 da Resolução n'~ 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de sua dívida consolidada em Cr.S 
772.716.109,00 (setecentos e setéllta e dOis milhões, sete-
centos e dezesseis mil, cento e nove cruzeiros), corres
pondentes a 459.092 -ORTNs, -cõDside!ado o v3.1of-nomi
nal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oi
tenta e três cruzeiros e quatorze centavos)~ vigente em 
abril/82. a fim de que possa contratar uma _operação de 
crédito de igual valor junto à CaíXa_ Econôritica Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social --F AS, destinada à renovação 
da frota de veículos e de equipamentos nacíon_ais para 1:1. 

Polícia Técnica e CieÍltífica, e acju"ísíção de um- helicópte
ro completo tipo Helibrâs, obed~cidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do-Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
,sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 7: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redação e~ s~u Pa.recer n~ 
370, de 1983), do Pro]eto--de Resolução. no 24, de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de Per
nambucQ a elevar em Cr$ 700.683.136,08 (setecen
tos milhões, seiscentos e oitenta e -três mil, cento e 
trinta e seis cruzeiros e-Oito ce~~av?s) o mOntante de 
sua dfvidã cOnsOlidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

RedaÇão final do Projeto de Resolução n9 24, de 1983 
Faço saber qüe o Senado Fedefal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
-----· Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
elevar em Cr$ 700.683.136~08 (setecentos milhões, 

---seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e seis cru
zeiros e oito centavos) o montante de sua dívida con

-solidada. 

O Senado_ Federal resolve: 

Art. J9 1:. o Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federai, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida _consolidada em CrS 700.68-3.136,08 
(se~ntos milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento 
e trinta e seis cruzeiros e oito centavos), correspondentes _. 
a 122.111,61 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e 
seis _ _ç_{uzeiros ~quarenta e um centavos), vigente em ju- < 

lbof82, e a 219.256,67 ORTNs, considerado o valor no-, 
minai da ORTN de Cr$ 2.094.99 (dois mil, noventa e 
quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigeilte em 
agosto de 1982, a fim de que possa contratar operações 
de crédito no valor global acima mencionado, junto à 
Caixa Económica Federal, mediante a utilização de re· 
curSOs do FundO de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinã:das ao reequipamento do Departamento 
de Formação para o Trabalho; recuperação das insta
lações do prédio do Arquivo Público Estadual; cons
trução de Módulos de Saúde Pública e aquisiçãO dos 
equipamentos necessários; e construção e equipamento 
de unidades de saúde e implantação de galerias pluviais, 
guias e meios-fios nos Municípios de Cabo, Igarassu, 
Itamaracâ, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista e São 
Lourenço da Mata, naquele Estado1 obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 29 Esta R~olução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE(Moacyr Dalla) ~Item 8: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela ComisSãO de-Redação em seu Parecer n9 
371, de 1983), do Projeto de Resolução n'~ 25, de 
1983, que autqrlza o Governo do. Estado de Minas 
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Gerais a contratar operação de empréstimo externo 
no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta mílhões de 
dólares americanos) destinado ao programa de in
vestimentos do Estado. 

Em discussilo a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 

Encerrada a -díscússão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do_ art. 3S9 d~ Re
ghliento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 2S, de 1983 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Presi-
dente, promulgo a seguinte. 

RES01.UÇÃO N• • DE !983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares ame
ricanos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Estado. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gerais au
torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) 
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a 
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 29 A operação reaiízar-se·á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Mi
nistério da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decre
to n9 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgãos -encarregados da execução- da polí
tica econômico-fmanceira do Governo Federal, e, ainda, 
o disposto na Resolução n9 2.156 autorizadora da ope
ração, publicada no Díãrio da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais de 13 de novembro de 1979. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacir Dalla) ~Item 9: 

Discussão, em turno único, da redação final (ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 
372, de 1983); Do Projeto de Resolução n<~ 26 de 
1983, que autoriza o Governo do Estado de Minas 
Gerais a elevar em Cr$146.739.468,36 (setecentos e 
quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e nove 
mil, quatrocentos e sessenta e oito cruzeiros e trinta 
e seis centavos) o montante de sua dívida consolida
da. 

Em discurssãoa redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem "queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 

Encerrada a discussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Inter-no. 

O projeto vai à promulgação. 
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E a seguinte a redaçãofinal aftiOVizda. 

Redaçiio final do Projeto de Resolução n" 26, de 1983. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da Constituição. e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elevar em CrS 746.739.468,36 (setecentos e quarenta 
e seis milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatro
«ntos e sessenta e oito cruzeiros e trinta e seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~" I! o Governo do Estado de Minas Gerais, 
nos termos do art. 29 da Resolução n'1 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montante de sua divida consolidada em Cr$ 
746.739.468,36 (setecen-tOs e Quarenta e seis milhões, se
tecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
oito cruzeiros e trinta e seis centavos), cOrrespOndentes a 
420.530,08 ORTNs, considerado o valor nominal da 
ORTN deCr$1.775,71 (um mil, setecentos e setenta e cin~ 
co cruzeiros e setenta e um centavos), vigente em 
maio/82, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, me~ 
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao financia~ 
menta das obras de construção de unidades para a ex· 
pansão da rede tisica da segurança pública e aquisição de 
equipamentos, naquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 21' Esta resolução entra em vigor na data de sua _ 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada m~is_ 
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig~ 
nando para a ordinãria, de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 
90, de 1982 (apresentado pela Comissão de_ Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 485, de 1982), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz (RN) a 
elevar em CrS 3.072 .. 000,00 (três milhões, setenta e dois 
m-il cruzeiros) o mOntante de sua dfvida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n~'s 486 e 487, de 1982, das Comis

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Municípios, favorãvel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução_ nl' 
117, de 1982 (apresentado pela Comissãõ de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 601, de 1982), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) a elevar 
em Cr$ 233.190.466,68 (duzentos e trinta e três milhões, 
cento e noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzei
ros e sessenta e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 602 e 603, de 19"82, das Comis
sões_~ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car
doso e 

-de Munidpios, favorável. 

3 
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n' 

224, de 1981 (apresentado pela ComiSSão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nt 1.282, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Monte (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (sessenta e 
nove milhões, seiscentos e setenta e ti"ês mil e oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.283 e 1.284 .. de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

4 
VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

226, de 1981 (apresentado pela Comissão-de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 1.288, de 1981). que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz (MG) a 
elevar cm Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e 
vinte e cinco mH e cem cruzeiros) o montante de sua dívi
da consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.289 e 1.290, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favõrãvel. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 
227, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 1.291, de 198"1}, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés (MG) a ele
varem CtS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões Çtmto e 
setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.292 e 1.293;-de 1981, das Co· 
missões: 
i - de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade, com voto vencido do Sena,dor Hugo Ra
mos; e 
-de Municfpios, favorável. 

6 
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçãQ n" 

277, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 1.485, de 1981), _que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Elói Mendes (MG) a 
elevar em Cr$ 75.611.250,00 (setenta e cinco milhões, 
seiscentos e onze_ mil, ~uzentos e cinqUenta cruzeiros) o 
montante da sua dívida ç;onsolic;l.ada, tendo 

PARECERES, sobn•s 1.486 e 1.487, de 1981, das Co· 

missões: 
-de Constituição e J~tfça, pela ~n~tiúiCionalidade _e 

ju!idi~idade, com v'?to vencido do Senador HugQ 13-a

mos; e 
-de Munícípio.ç, favorável. 

7 
Votação, eril turno úníco, do ProjetO de Resolução nl' -

278, de 1981 (apresentado pela Comissã()-de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 1.488, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó (MG) a ele
varem Cr$ 23.224.600,00 (vinte e três milhões, duzentos 
e vinte e quatr_o mil e seiscentos cruzeiros) O montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.489 e 1_:..4-9Q~ de 1982,-d_as Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Munidpios, favorável. 
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
281, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 1.497, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Salto 
(MG)..a elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, se
tecentOs e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.498 e 1.499, de 1981, das Co
missões: 

--de Coitstituição e Justiça, pela c-onstitucionalidade e 
juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 
284, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 1.506, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Curvelo (MG) a ele
var em CrS 229.751.200,00 (duzentos e noventa e dois 
milhões, setecentos e cinqUenta e um mil e duzentos cru~ 
zeiros) o ~oniante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nl's 1.507 e 1.508, de 1981, das Co
missões: 
~de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Municipios, favorãvel. 

10 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
285, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 1.509, de 1981), que 
autoriza a Prefeitura Municipal de João Monlevadc 
(MG) a elevar em Cr$ 182.969.500,00 (cento e oitenta e 
dois rililhões, novecentos e sessenta e nove mil e quinhen
tos cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada, tcnM 
do 

PARECERES, sob n~'s 1.510 e 1.511, de 1981, das Cá
missões: 

-de Constitutçao e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municfplos, favorável. 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 506, de 
1983, de -autoría dO-senador Henrique Santillo, solicitan
do, nos termos do art. 418, ítem I, do Regimento Inter
no, a Convocação dO Ministro Chefe do Serviço Nacio~ 
nal de Informações, General Octãvio Aguiar de Medei~ 
ros, para, petante o plenário do Senado Federal, prestar 
esclarecimentos sobre as atividades daquele órgão. 

12 

Votação·, em turno úniCo, do Requerimento n~' 636, de 
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n~' 198, de 1981, 
qUe autoríza a-Prefeitura MuniciJ,ãJ de Resende (RJ), a. 
elevar em Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sUa díVida consolidada. 

13 

_Votação, em turno único, do Requerimento n~' 641, de 
1983, da Senadora Eunice Michíles, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~ 
mento do Projeto de Lei do Senado n~' 376, de 1981, de 
sua autoria, que determina a criação de Coordenações de 
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Educação Ecológica no -ensinO d6-- i"' e 29 graus, e dâ ou
tras providências. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 642, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n" 209, de 1980, de 
sua autoria, que altera dispositivos do Decreto-lei n~' 

3.689, de 3 de outubro de 1941, e dã outras providências. 

15 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 643, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, s-olicitando, nos ter
mos do art. 167 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei d-o Senaçio n" 218, de 1981, de 
sua autoria, que limita a aplicação da correção mone
tária, e dá outras providências. 

16 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n919I, de 1979, de autoria do Senador Lázãro Bar
boza, que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob n9s LI26 e 1.127, de 1980, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia, favorãVd. 
(Dependendo da votação -dO Requerimento n9 654, de 

1983, de autoria dO-s-enaàOf ÃToysio Chaves, solicitando 
seja a matéria submetida a votos) 

17 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 II de 1980, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que introduz alteração na Consolidação das Leis 
do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da reclamatória, tendo 

PARECER, sob n9 1.150, de 1981, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redação _do vencido. 

(Dependendo da votaÇão do Requerimento Í'i9 655-.- de 
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a matéria submetida a votos)- -
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V atação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
89, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n"' 482, de 1982), que au
toriza a Prefeitura Municipal de PoDiCNov8 (MG) a ele
var em CrS 433.786.500,00 (quatrocentos e trirità e ii-ês 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cru
zeiros), o montante de sua dívida consolidada, tetldo 

PARECERES, sob n9s 483 e 484, de 1982, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e_ 
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car
doso; e 

-de Municípios, favorável. 
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Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n'1 
29, de 1983 (apresentadO pC1ã- Coffiissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 300, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar 
em Cr$ 85.668.358.73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos 
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e sessenta· e oilo inil, trezentos e cinqUenta e oito cruzei
-ros e setenta e- três centavos) o montante de sua dívida 

consolidada, tendo 
PARECERES, sob n9s 301 e 302, de 1983, das Comis-

sões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade-e 

juridicidade; e 
-de Municfpios. favorâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Estâ encer
rada a sessão. 

(Le}'anta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÀO DE /(J-5-83 
E flUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (Para uma comuni
cação.)- Sr. Presjdente e Srs._Senado_r_es: 

O que está .ocorrendo, nos dias atuais, na América 
Central deve con.stituir preocupação para todo mundo, 
sobretudo para a América Latina. 

A verdade é que, para se estabelecer uma verdadeira 
política de !\-Utodeterminação nessa região, seria muito 
importante que se fizesse uma reformulação da Organi
zação dos Estados Americanos, o que já se sente desde a 
chamada Guerra das Malvinas, quando se fez. patente 
mais uma vez a política hegemónica dos Estados Unidos, 
reformulação essa que seria no sentid<;l de que as decisões 
tomadas por esse organismo pudessem beneficiar a reali
dade latino~americana e não os ínte"resses da política ex
terna 9os Estados Unidos. 

Com·o de resto vem ocorrendo_desde o princípio. 
O episódio nicarilgüense reflete muito bem a política 

agressiva dos Estados Unidos em conter, na América La
tina, álmplaritação- de governos que não sejam automa
ticamente alinhados com a sua política de segurança. 

Este episódio nos faz lembrar os acontecimentos veri
ficados na República Dominicana, numa época em que a 
Política ãoS ~Estados Unidos era claramente voltada para 
!!.de!ieStabilização dos governos que lutavam por sua au
tonomia. 
- Nota-se, claramente, que os sandinistas no poder que
rem c- diâlogo para se chegar a uma normalização do cli
ma-político interno e de seus reflexos na América Cen
tral. Os E_stados Unidos pensam o contrário e partem 
pira o confronto. 

Seni erilbargo da indiScutível superi~~id~de tecno
cientffica em capacidade bélica, não se satisfazem os 
EEUU em forçar sua política de modo direto e com 
forças próprias, mas usando de seu poder de pressão 
sobre demais países latino-americanos procura impor 
seus interesses nacionais como se pertencessem ao inte
resse da comunidade pan-americana. 

A P4?1ítica. de çteses_tabilízaçãq do movimento sandinis
ta praticada pelos EEUU tem sido empreendida através 
de medidas concretas: treinamen~o militar de forças de 
invasão; liberação de recursos para ações paramilitares; 
iOfiltração da CIA no próprio país. Sobre essas formas 
de intervenção vale salientar as deyiúncia_s feitas pelo jor
nal WaShington Post que, em 16 meses, do início de 1982 
atê hoje as forças anti-_sa~dinistas, apoiadas pela CIA 
cresceram de 500 par.ã 7 .OÕO homens (forças tão grançles 
quanto as forças somozistas no auge da Revolução). 

Outro lado importante é que diante desse apoio da 
CIA a Comissão de Informação da Câmara dos Deputa
dos nos Estados Unidos, na semana passada resolveu li
nlitar o apoio aos rebeldes. Por outro lado o mesmo jor
nal afirma quejâ em 1981 o Conselho de Segurança Na
cional dos EEUU aprovava dotação de 19 milhões de 
dói~res para ações paramilitares na Nicarâgua. Ainda d 
Diretor da CIA, William Casey comunicou à Comissão 
de Informação da Câmara a criação de uma força de SOO 
anti-sandinistas para invadir o país. Fica, portanto, cla
ro, a intervenção direta dos Estados Unidos nos negó
cios internos de outro pafs. 
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Parece extremamente claro, aos olhos do mundo, que 
os_ Estados Unidos, hoje, agem de forma direta e indire
ta, para desestabilizar o Governo da Nicarâgua. 

~importante que a Organização das Nações Unidas, e 
não a OEA, onde os Estados Unidos mantêm uma políti
ca hegemónica, como eu jâ disse, assuma a responsabili
dade de pôr fim à intervenção indevida dos Estados 
Unidos no conflito niCaraguense. É essencial reconhecer 
que a ONU tem legitimidade para servír de árbitro. 

A posição americana, contrãría a essa participação, 
procurando transferir para o âmbito da OEA a questão, 
deve ser vista como extremamente prejudicial aos inte
resses verdadeiros do movimento Sandinista e dos inte
resses da paz na América Latina. 

Os Estados Unidos detêm, como já dissemos, influên
cia substancial no âmbito do organismo regional, que 
hoje jâ se defasou pela própria ocorrência do episódio 
histórico e importante da Guerra daS Malvinas, quando 
a própria Organizaçã.o dos Estados ~ericanos adotou 
um posicionamento francamente favorâvel à política ex
terna norte-am.mcana e não na defesa dos interesses da 
América Latina. 

Apolítica externa brasileira, de alguns anos para câ, 
identificada com a problemática dos países não
alinhados e do Terceiro Mundo, de repente, com o episó
dio dos aviões líbios, sofre alguns retrocessos. Invocar a 
soberania naciorial para interceptar o trânsito de aviões 
em seu espaço aéreo é, ao mesmo tempo, a meu ver, uma 
verdade, mas tambêm não deixa de ser uma maneira de 
justificar uma preferência por uma ação que abala a con
cepção da autodeterminação dos povos. Em outras pala
vras, essa atitude, no -caso, representa uma identidade 
perfeita de pontos de vista com a política intervencionis· 
ta norte-americana. Ao mesmo tempo, nota-se que essa 
não era e não é a posição do Itamarati, através do pró~ 
prio Ministro das Relações Exteriores. Apoiar a posição 
do Itamarati, a meu ver, é uma forma correta do Con
gresso Nacional readquirir o seu poder de interferir na 
política externa brasileira e, de certa forma, estabelecer, 
também, a política externa brasileira. Estou certo de que, 
uma medida mais agressiva do Go..verno brasileiro, atra· 
vés do Itamarati, em relação à Cfêfesa do povo nicara· 
gOense, da autodeterminação do povo nicaragüense, a 
uma política mais agressiva do Itamarati, no sentido de 
exigir dos norte-americanos que cessem todas as ativida
des nefastas, extremamente prejudiciais a toda Amêrica 
Latina, uma atitude dessa teria, sem 'sombra de dúvida, 
um apoio unânime das Oposições brasileiras, estou certo 
disso. (Muito bem!) 

-ATA DA 53• SFSSÃO, 
REAUZADA EM 4 DE MAIO DE 1983 

(Publicada no DCN - Seção II - de S/6/83) 

Retificação 

No cabeçalho da Ata, publicado no DCN- S~ão II. 
de 5/6/83, p-â,iina 1455, 39 coluna, 

Onde se lê: 

Ata da 53• Sessão, em 4 de março de 1983 

Leia-se: 

Ata da 53• Sessão,- em 4 de maio de 1983 

ATA DA 55• SESSÃO, 
REALIZADA EM 5 DE MAIO DE 1983 

(Publicada no DCN - Seção II - de 6/S/83) 

Retificação 

No parecer n9 318/83, da Comissão de Municípios, 
sobre o Projeto de Resolução n9 33 j83. da Comissão de 
Economia, que autoriza a Prefeitura Municipal de Bar
roso (MG) a elevar em Cr$ 173.514.600,00 (cento e se-
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tenta e três milhões, quinhentos e quatorze mil e seiscen
tos cruzeiros) o montante de- sua dívida consolidada: 

Na publicação do parecer, feita no DCN- Seção II -
de 6/5/83, página 1516, l'~ coluna, 

Onde se lê: 

PARECER N• 3!8, DE 1983 

Leia-st!: 

PARECER N• 318, DE 1983 
Da Comissão de Municípios 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~' 45, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberaçio do Congresso nacional o 
texto do Decreto-lei n~' 2.002, de 4 de janeiro de 1983, 
que Hreajusta os vencimentos e proventos dos servido
res das secretarias dos tribunais regionais eleitorais e 
dá outras providências." 

1• Reunião (lnstalaçiio), 
realizada em 12 de abril 'de 1983 

Retificaçio 

Na publicação da Ata referente a l• Reunião (Insta
lação), feita no DCN- Seção II- de3/Sf83, página 1444, 
3"~ coluna, 

Onde se lê; 
Deixam de comparecer ... Horãcio Matos, Josê Carlos 

Fagundes, ... 
Leia-se: 
Deixam de comparecer ... Horãcio Matos, Josê Carlos 

Martinez, ... 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

lllCPDibida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n' 7, de 1983, que "revoga os 
parágrafos 59 e 6' do artigo 152 da vigente Consti
tuição da República Federativa do Brasil". 

1" Reunião (instalação), 

realizada em 3 de maio de 1983 

Aos três di:s do mês de maio do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Finanças; no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Marco Maciel, Marcondes 
Gadelha, Passos Pôrto, João Lobo, Enéas Faria, Hélio 
Gueiros, José Fragelli e Deputados Nilson Gibson, Jairo 
Magalhães, Osvaldo Melo, Dante de Oliveira e Hérâclito 
Fortes, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n'i' 7, de 1983, qu,~ "revoga os pa
rágrafos 5' e 6'i' do artigo 152 da vigente Constituição da 
Rep.ública Federativa do Brasil". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Helvíd.io Nunes, Odacir Soares, João 
Calmon, José Ignãcio e Deputados Eduardo Galíl, Fran
cisco Benjamim, Elquisson Soares, Roberto Freire, Dar
cy Passos e Matheus Schmidt. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, 
a·ssume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador 
José Fragelli, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a disposição regimental, o Senhor Pre
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo TI) 

e do Vice-P-residente da Comissão. Distribuídas as cédu
las, o Senhor Senador José Fragelli convida o SenhOr 
DepUtãào Nilson Gibson para funcionar como escruti
nador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Elquisson Soares 12 votos 
Para Vice~Presidente: 
Deputado Osvaldo Melo . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . CVoto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e 

Vice-Presidente, os Senhores Deputados Elquisson Soa
res e Osvaldo Melo. 

- Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Osvaldo 
Melo, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, agra
dece, em nome do Senhor Deputado Elquisson So<ires e 
no seu próprio, a honra com que foram distingUidos e 
designa o Senho{ Senador Odacir Soares para relatar a 
matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n" 12, de 1983~CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto·lei n9 1.975, de 20 de dezembro de 
1982, que "altera as alíquotas do Imposto sobre a 
TriUISinissão de--Bens Imóveis (ITBI), nos Terri~ 

tórlosFederais". 

2• Reunião, reaUzada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos .e oitenta e três, às dezesseis horas e dez minutos, na 
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, 
Gabriel Hermes, João Castelo, Virgflio Távora, Lourival 
Baptista, Josê Fragelli, Gastão MUller, Affonso Camar
go, Pedro Simon e Deputados Leorne Belém, Clarck Pla
ton, Olavo Pires e Orestes Muniz, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n' 12, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex· 
to do Decreto-lei n' 1.975, de 20 de dezembro de 1982, 
que "Altera as alfquf?tas do Imposto sobre a Transmis
são de Bens Imóveis (ITBI), nos Territórios Federais". 

Deixam de comparecer, por 'motivo justificado, os Se
nhores Senadores Josa Lins, Lomanto Júnior e Deputa· 
dos Júlio Martins, João Batista Fagundes, Antonio Pon~ 
tes, Múcio Athafde, Raimundo Leite, José Tavares e Se
bastião Nery. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Senador Affonso Camargo, que 
solicita, nos-termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente, concede a palavra 
ao Relator, Deputado Leorne Belém, que emite parecer 
favorável à Mensagem n'i' 12, de 1983-CN, nos tennos de 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como condU-
SãQ. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
votando, vencidos, os Senhores Senadores Josê Fragelli, 
Pedi-o Simon, Gastão MUller e Di::putado Olavo Pires. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la
vrando eu,_ Mauro Lopes ge Sâ, Assistente da Comissão, 
a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assiiiada pelo 
Senhor Presidente e irã à publicação. 

Maio de 1983 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 19, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~ 
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n' 1.980, ~e 22 de dezembro de 
1982, que "altera a legislação do imposto de renda re
lativa aos fundos em condomínio, e dá outras provi~ 
dênclas. 

2J Reunião, realizada em 12 de abril de 1983 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novecen
tos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reu
niões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pre
sentes os Senhores Senadores José Lins, Eunice Michiles, 
Passos Pôrto, Claudionor Roriz. Carlos Alberto, José 
Fragelli, Gastão MUller e Deputados Adauto Pereira, 
Albino Coimbra, Antônio Gomes, Reinhold Stephanes, 
Milton Figueiredo e Wagner Lago, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n' 19, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n' 1.980, de 22 de dezembro de 1982, 
que .. alfera a legislação do imposto de renda relativa aos 
fuitdos em condomínio, e dâ outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Virgflio Tãvora, Lomanto Júnior, José 
lgnãcio, Mauro Borges e Deputados Adail Vettora.zzo, 
Wilson Vaz, Renam Calheiros, Lélio Souza e Milton Al
ves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Milton Figueiredo 
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitu
ra da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica que irá re-
distribuir a matéria ao Senhor Senador José Lins, em 
substituição do Senhor Senador Lomanto Júnior, ante
riormente designado relator. 

Dando c_ontinuidade aos trabalhos da Comissão, o Se· 
nhor Presidente concede a palavra ao relator, Senador 
Josê Lins que emite pirecer favorável à Mensagem nt 19, 
de 1983-CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que oferece como conc:lusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Serihor Presidente demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n' 36, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n' 1.993, de 29 de dezembro de 

1982, que "reajusta os atuais valores de vencimentos, 
salários e proventos dos servidores civis do Distrito 
Federal, bem como os das pensões, e dá outra's provi· 
dências". 

2• Reunião, realizada em 19 de abril de 1983 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os S-enhores Senadores João Castelo, José 
Lins, Carlos Chiarelli, Marcondes Gadelha, Alfredo 
Camp~_s, F_ã:l?lO Lucena, Iylarcelo Miranda, J o sê Ignácio 
e Deputados Jonas Pinheiro da Silva, Hélio Dan tas, Josê 
Lias de Albuquerque e Hermes Zanetti, reúne-se a Co-
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missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n~ 36, de 1983~CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 1.993, de 29 de dezembro 
de 1982. que "reajusta os atllãis valores de vencimentos, 
salãrios e proventos dO'S servidores civis do Distrito Fe
deral, bem como os das pensões, e dâ outras providên-

cias". 
Deixam de comparecer, por motivo justificado, OS Se

nhores Senadores João Lobo, Guilherme Palmeira, Ju
tahy Magalhães e Deputados José Jorge, Salles Leite, 
Jorge Leite, Amadeu Geara, Renan Calheiros, Wall Fer-
raz e JG de Araújo Jorge: -

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos _ 
pelo SeÍlhor Presidente, Senador Marcelo Miranda, que 
solicita, nos termos regimentais, a-dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado Jonas Pinheiro da Silva, que emite 
parecer favorãvel à Mensagem n'~ 36, de 1983-CN, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
com voto contrário âo Senhort)ePutado< Hermes Zanet

ti. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente- Ata qUC, Tiaa e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSAOMISTA 

Encumbida de E!Studo sobre a Mensagem n'~ 37, de 
1983-CN, do Senhor Presidente da República subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n'~ 1.994, de 29 de dezembro de 1982, que 
'"cria incentivos â capitalização das empresas e dá ou
tras providências". 

2• Reunião, realizada em 19 de abril de 1982 

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de mil nove-
centos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu
tos, na Sala de reuniões da Comissão de Fínanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhores .Senadores Josê 
Lins, Virgílio Távora, A-lmir Pinto, João Calmon, Passos 
Pôrto, Claudionor Roriz, Gabriel Hermes, Affonso Ca
margo, José Fragelli, Severo Gomes e Deputados Paulo 
Mincarone e Alberto Goldiiiin; reúfie..s-e a- cOmissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 37, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o tex
to do Decreto-lei n'~ 1.994, de 29 de dezembro de 1982, 
que;_ •~cria incentivos à capitalização das empresas e dã 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senador Fernando Henrique Cardoso e Deputa-· 
dos Rondon Pacheco, Albino Coimbra, Ba1thazar pe 
Bem e Canto, Antônio Amaral, Brasília C?iado, Manoel 
Affonso, Cid Carvalho, Nelson Wedekin e Délio dos 
Santos. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Alberto Goldman, 
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitu
ra da Ata da reunião anterior, que, logo após, à dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da matéria, o Seil:&Or Senador Gabrie] Her
mes, que emite parecer favoráVel à Mensagem n9 37, de 
1983-CN, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
será aSsinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

IOcumbidi. (fe estudo e parecer sobre a Mensagem 
n<i 39, de 1983- (CN), do Senhor Presidente daRe
públi~. submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 1.996, de 30 de de
zembro de 1982, que ''reajusta os valores de venci
mentos e proventos dos membros do Tribunal de Con
tas do Distrito Federal e do respectivo Ministério 
Público e dá outras providências". 

2' Reunião, realizada e10 19 de abril de 1983 

Aos dezenove dias da mês de abril do ano de mil nove
centos e oitenta e três, às dezessete horas e quarenta e 
cinco minutos, na Sala de Reuniões da Comissão de Fi
nanÇas, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena
dores Jutahy Magalhães, Guilhermes Palmeira, Odacir 
Soares, _ Marcondes Gadelha, Mutilo Badaró~ Passos 
Pôrto, '1\.fauro Borges, Marcelo Miranda, Alfredo Cam
pos e Deputados Ernani Satyro, EuriCo Ribeiro, Arnal
d() Maciel e Heráclito Fortes, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 39, 
de 1983 (CN), ÓQ Senhor Presidente da República, sub-

- nietendo à deliberação do Congresso Nacional o texto 
do Decreto-lei n9 1.996, de 30 de dezem]?ro de_ 1982, que 
nreajusta os valores de vencimentos e proventos dos 
membros do Tribunal de Contas do Distrito Federai e 
do respectivo Ministério Público e dá outras providên
cias", 

Deixam_ de comparecer, por motivo justificado1 os Se
nhores -Senadores Lourival Baptista, Saldanha Derzi e 
Deputados Fabiano Braga Cortes, Figueiredo Filho, Jo
sé Carlos Fonseca, Milton Figueiredo, Carlos Peçanha, 
lrajâ Rodrig_l;les e JG de Araújo Jqrge. 
- Havendo número regimentai, são ·abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Herâclito Fortes, que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como 
aprovada. 

_Em seguida, o Senhor Presídent_e concede a palavra ao 
Relator, Senador Jutahy Magalhães, que emite parecer 
favorável à Mensagem n9 39, de 1983- (CN), nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 

_ conclusão. 
Posto em discussão e votaçã.o, é o parecer aprovado, 

sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 

para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n9 40, de 198J .. CN, do Senhor Presidente 

- da República, submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei n91,997, de30 de 

- dezembro de 1982, que "reajusta os valores de venci
mentos, salários e proventos dos servidores dos Ser~ 
viços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito 
Federal, bem como os das pensões e dá outras provi-
dências". 

2• Reunião, realizada em 28 de abril de 1983 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da 
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Comíssão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Passos Pôrto, Guilherme Palmeira, 
Jutahy Magalhães, Gaivão Modesto, Marcelo Miranda, 
Álvaro Dias, Hélio Gueiros e Deputados Celso Barros, 
Gomes da Silva, Jonathas Nunes, Josê Carlos Fonseca. 
Epitâcio Cafeteira e Randolph Bittencourt, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre a Mensagem n' 40, de 1983-CN, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à deliberação do Con
gresso Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.997, de 30 de 
dezembro de 1983, quÇ, "reajusta os valores de vencimen
tos, salãríos e proventos dos servidores dos Serviços Au
xiliares do Tribunal dç Contas do Distrito Federal, bem 
como os das pensões, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores João Castelo, Marcondes Gadelha, 
Almir Pinto, Josê Fragelli e Deputados Jaime Câmara, 
Brabo d_e_ Carvalho, Wagner Lágo,- Ruy Lino e Agnaldo 
Timóteo. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pe1o Senhor Senador Jutahy Magalhães, Vice
Presidente, no exercício da Presidência, que solicita, nos 
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reu
nião-anterior, que, "íogo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator, Senhor Deputado Gomes da Silva, que emite 
pa-recet favorável à Mensagem n9 40, de 1983-CN, nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

· Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, 
votando, vencido, o Senhor Senador Álvaro Dias. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarews dos 
Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presi
dente e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Mensagem n'~41, de 1983-CN, do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Congres
so Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.998, de 30 de 
dezembro de 1982 que "reajusta os valores de venci
mentos e proventos dos funcionários da secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral, e dá outras providên
cias". 

2'" Reunião, realizada em 26 de abril de 1983 

Ao-s vinte e sds dias do nl.ês d~ abril do ano de mil no
vecentos e oitenta e três, às c!_ezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Firi.anças, no Senã.do Federal, presentes os 
Senhores Senadores HelvídiO' Nunes, Moacyr Dalla, 
Martins Filho, Almir Pinto, Gastão Míiller, Enéas Faria 
e Deputados Eraldo Tinoco,_Milton Brandão, Oswalda 
Mello, Maçao Tadano, Luiz Henrique, Dionlsio Hage e 
Arildo Telles, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 41, de 
1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbíca, submeten
do à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n' 1.998. de 30 de dezembro de 1982, que 
"reajusta os valores de vencimentos e proventos dos fun
cionários da secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, e 
dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, so Se
nhores Senadores Leonir Vargas, Murilo Badaró, Carlos 
Alberto, Fábio Lucena, Mário Maia e Deputados Fran
cisco Erse, Wall Ferraz, Hermes Zanetti e Djalma Fal
cão. 

Havendo n_úmero regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Deputado Luiz Henriquej que 
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da 
Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada, 

Pross-i::gtiúidO, o Senhor Presidente comunica o recebi~ 
menta de Ofícios da Liderança do Partido Democrático 
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Social, no Senado Federal, indicando o Senhor Senador 
Almir Pinto, em substituiçãO- ao Senhor Senador Jutahy 
Magalhães; da Liderança do mesmo Partido, Na Câma
ra dos Deputados, indicando os Senhores Deputados 
Oswaldo MeUo e Milton Brandão para integrarem a Co
missão, em substituição aos Senhores DeputadoS Emídio 
Perondi e Freitas Neio, anteriofmente designados. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Senhor Senador Helvfdio Nunes, que emite pa
recer favorável à Mensagem fl9 41, de 1983-CN, nos ter
mos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. -

Posto em discussão e votação, ~ o parecer aprovado, 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Helena Isnard A.ccauhy Sarres dos San· 
tos, Assistente da Comissão, Iavreí a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e párecer sobre a Mensagem 
n"' 42, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da Re· 
pública, submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto .. lei n" 1.999, de 30 de de
zembro de 1982, que ~'reajuste os fencímentos, sa
lários e proventos dos servidores das secretarias do 
Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Jus
dça Federal e dá outras providências''. 

2'- Reunião, realizada em 26 de abril de 1983 

Aos vinte e seis dias do mês de ábrit do ano de mil no· 
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu· 
tos, na Sala de Reuniões da Comissão de FinançaS, no 
Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge 
Kalume, Lourival Baptista, Gaivão Modesto, Alfredo 
Campos e Deputados Leorne Belém, Francisco :Senja· 
mim, Gorgônio Neto, José Fernandes, _Jutahy Júnior, 
Jorge Ueque~. lbsen Pinheir~ e -~osé Frejat, r_i::úne·Se a 
Comissão Mista incllmbid·a de esiudo e parecer sobre a 
Mensagem nq 42, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da 
República, submentendo à deliberação do Çongresso 
Nacional o teX:t_o do Decreto·lei n"' 1.999, de 30 de de
zembro de 1982, qu~ .. reajusta os vencimentos, salários e 
proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Fe-
deral de Recursos e do Conselho da Justiça Federal e dá 
outras providências". 

Deix.am de comparecer, por motiVo justificado, os Se
nhores Senadores José Lins, Jutahy Magalhães, CarloS 
Cbiarelli, João Lobo_, Mauro Borges, Alberto Silva, José 
Ignácio e Deputados Fernando Cunha, Raimundo Asfo~ · 
ra e Gilson de Barros. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senador Jorge Kalume, Vice.Presidente, no 
exercício da Presidência, "que solicita, nos -termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião ante
rior, que, logo após, é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunic_a haver rece· 
bido Oficio da Liderança do Partido Democrático Social 
- PDS, na Câmara dos Deputados, indicando os Se
nhores Deputados Leorne Belém, Francisco Benjamim e 
Gor.S:ôriio Neto para integrarem a Comissão, em substi
tuição aos Senhores Deputados Adhemar Ghisi, 
Darcílio Ayres e Jaime Santana, respectivamente. 

Dando continuidade aos trabalhos da ComiSsão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Deputado 
Jutahy Júnior, que emite parecer favorâvel à Mensagem 
n" 42, de 1983 (CN), nos termos do Projeto -de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 

,será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

))IÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem 
n9 46, de l?SJ..CN. do Senhor Presidente da Repúbli· 
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto--lei n"'_ 2.003, de 6 d~janeiro de 
1983, que "reajusta ve~cimentosl osahirios, gratifi
cações e proventos dos servidores do Superior Tribu
nal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dá 
outras providências". 

-2f. RetJnião, realizada em 27 de abril de 1983 

:Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano. de mil no· 
vecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu· 
tos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Se
nado Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge 
Kalume, Lourival Baptista, Almir Pinto, Affonso Ca· 
margo e Deputados Renato Cordeiro, halo Conti, Mil· 
ton Brandão, Francisco Salles, Geraldo Fleming, Arnal
do Maciel, José Tavares e Jacques D'ornellas, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n"' 46, de l983~CN, do Senhor Presidente da 
República submetendo à deliberação do Congresso Na· 
cional o texto do Decreto-lei n9 2.003, de 6 de janeiro de 
1983, que," "reajusta os vencimentos, salários, gratifi
cações e proventos dos servidores do Superior Tribunal 
Militar e das Auditorias da Justiça Militar, e dâ outras 
providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Jutahy Magalhães, Raimundo Paren· 
te, Carlos Alberto, João Castelo, Mauro Borges, Álvaro 
Dias, José Fragelli e Deputados Geraldo Melo, Milton 
Reis e Ruy Lino. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente, Affonso Camargo, que solicita, 
nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da 
reunião anterior, que, logo após, é dada como ap!ovl:lda. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica lia v~~- re~e
bfçlo Oficio n9) 05 Ja3, da Liderança do Partido J?emo
crâtico Social- PDS, n<J: Câmara dos peputados, indi· 
cando o IlOffie do Seôhor Deputado Renãi0 Cordeiro em 
substituição_ do Senhor Deputado Ney Ferreir·a. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra 
ao Relator da matéria, Deputado Milton Brandão, que 
emite parecer favorável à mensagem n"' 46, de 1983·CN, 
nos termos de Projeto dei Decreto Legislativo que oferece 
como ecnclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
por unanimidade. 

Nada maís havendo a tratar, encerra·se a reUnião e, 
para constar, eu, Martinho Josê dos Santos, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprO~ada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irâ à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
nv 47, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n9 2.004, de 6 de janeiro de 

>-1983, que "reajusta os fendmentos, salários e pro
ventos dos servidores dos Tribunais do Traha.lbo e dá 
outras profidências." 

2• Reunião, realizada em 27 de abril de 1983 

Aos vinte e sete de abril do ano de mil novecentos e oi· 
tenta e três, às dezesscis horas e quinze minutos, na Sala 
de reuniões da Comíssão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os Senhores Senadores Carlos Chiar_elli, 
João Lobo, Helvídio Nunes, Eunice Michiles, Jutahy 
Magalhães, Lourival Baptista, Gabriel Hermes, Marcelo 

Maio de 1983 . 

Miranda e Deputados Nilson Gibson, Antônio Florên
cio, Francisco Amaral, e Aurélio Peres, reúne-se a Co· 
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n"' 47, de 1983~CN, do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Congresso Na· 
cional o texto do Decreto-lei n<;> 2.004, de 6 de janeiro de 
1983, qu~. "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
dos servidores dos Tribunais do Trabalho, e dá outras 
providências". 

Deixâm.· de comparecer, por motivo justificado, os Se-
nhores Senadores Mário Maia, Josê: lgnáCio, Fernando 
Henrique Cardoso e Deputados Sérgio Philomeno, José 
Burnett, Gilton Garcia, Júlio Costamilan, Renan Calhei~ 
ros, Mário de Oliveira e JG de Araújo Jorge. 

Havendo número regimental, são :abertos os trabalhos 
pelo Senhor Presidente Deputado Francisco Amaral, 
que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitu~ 
ra da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada 
como aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente comunica haver rece
bido Oficio n~ 106/83, da Liderança do Partido Demo
crático Social - PDS, na Câmara dos Deputados, indi
cando o nome· do Senhor Deputado Gilton Garcia, em 
substituição do Senhor Deputado Evaldo Amaral._ 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente, Deputado Evaldo Amaral, concede a 
palavra_ ao Senhor Relator, Senador Jutahy Magalhães, 
que emite parecer favorável à Mensagem n9 47, de 1983· 
CN; nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que 
oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e 
para constar, e:u, Martinho José dos Santos, Assistent~ 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e paracer sobre a mensagem 
n<:' 51, de 1983-(CN), do Presidente da República, 
submetendo à dtliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n"' Z.008, de 11 de janeiro de 
1983, que "reajusta o valor do soldo base do cálculo 
da remuneração dos PM da Policia Militar e dos BM 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal". 

2~ Reunião, realizadaem 27 de abril de 1983 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de mil no· 
vecentos e Oitenta e três, às dezessete horas e trinta minu
tos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Fede
ral, presentes os SenhOres Senadores Jorge Kalume, 
Lourival Baptista, Gabriel Hermes, Guilherme Palmei~ 

--ra, Alfredo Campos e Marcelo Miranda e Deputados Al
cides Lima, Navarro Vieira Filho, Victor Faccioni, Ge
raldo Fleming, Gilson de Barros, Rubem Figueiró e Jac
ques D'ornellas, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 SI, de 1983-
(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto
lei n"' 2.008, de 1 I· de janeiro de 1983, qu.~. "reajusta ova
lor do soldo base do cálculo da remuneração dos PM da 
Polícia Milita-r e dos BM do Corpo de Bombeiros do 
DistrifO Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se· 
nhores Senadores Benedito Canelas, Claudionor Roriz, 
Carlos Chiarelli, Saldanha Derzi e José Fragelli e os Se
nhores Deputados Enoc Vieira, Wolney Siqueira, Milton 
Reis e Luiz BaccarínL 

Havendo número regimental, são, abertos os traba· 
lhos pelo Senhor Presidente, Deputado Gilson de Bar· 
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ros, que solicita nos termos regimentais, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior, que logo após é dada 
oomo aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica haver rece
bido Oficio da Liderança do Partido Democrático Social 
- PDS, na CÂmara dos Deputados, indicando o Senhor 
Deputado Alcides Lima para integrar a Comissão, em 
substituição ao Senhor Deputado Francisco Erse. 

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão, o Se
nhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Guilherme Palmeira, que emite parecer favorável à Men
sagem n• 51, de 1983-(CN), nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
tpara constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, 
·será assinada pelo Senhor Presidente. demais membros 
da Comissão e irá a publl.cação. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
DI' S2y de 198.3.-( CN ), do Senhor Preiidente da Re
pública, submetendo ia deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto--lei q9 2.009, de 11 de janei
ro de 1983, que "autoriza a elevação do capital do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e So
cial e dá outras providências". 

2• Reunião, realizada em 27 de abril de 1983 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de mil no
vecentos e oitenta. e três, às dezesseis horas, na Sala da 
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os 
Senhores Senadores Almir Pinto, José Lins. Ga.briel 
Hermes, Gaivão Modesto, Enéas Faria, e os Senhores 
Deputados Victor Trovão, Martins Maia, Evandro Ay
res de Moura, José LourençO, Odilon Salmoria, Ciro 
Nogueira e José Ulisses, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 52, de 
1983-(CN), do Senhor Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n9 2.009, 4e 11 de janeiro de 1983, qu~ ... auto~ 
riza a elevação do capital do Banco Nacional de Desen~ 
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volvimento Econômico e Social, e dá outras providên-
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se
nhores Senadores Virgflio Távora, Raimundo Patente, 
Altevir Leal, Itamar Franco, José Frajelli, José Ignácio e 
os Senhores Deputados Adauto Pereira, Antônio Câma
ra, Ralph Biasi e Aldo Pinto. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos 
pelo Senhor Senador José Uns que assume a Presidên
cia, eventualmente, e solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo 
após é dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao 
Relator, Deputado José Lourenço, que emite parecer fa~ 
vorável à Mensagem n" 52, de 1983-(CN), nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conc1u
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado 
sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, 
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente 
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e irá à publicação. 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
ANO XXXVIII- N• 049 CAPITAL FEDERAL 

SENADO FEDERAL 

I -ATA DA 62•SESSÃO, EM 
12 DE MAIO DE I983 -

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Leilura de projeto 

Projeto de Resolução n~' 37/83, 
de autoria do Sr. Senador Itamar 
Fran~o, que fixa em 5 (cinco) dias o 
prazo para comparecimento de Mi
nistro de Estado ~;;onvocado para 
prestar informações, e dá outras 
providêndas. 

1.2,2- Comunicação da Presi
dência 

- Pral\.l para oferecimento de 
emendas <.10 Projeto de R~o!uçào 
n<:> 37/83, lido antcrlormente. 

1.2.3- Parece-res Ctlcaminhado!> 
à \lesa 

l.ZA- Comunicação da Presi
dência 

-Arquivamento do Projeto de 
Lei da Câmara n<:o 12S/81 (n\' 
2.863(80, na Casa de origem), por 
ler recebido parecer contrârio, 

··SUMÁRIO 
quanto tlo mérito, da comissão_ a 
que foi distribuído. 

I.Z.S- ComunicaÇão -da Lide~ 

ranç-a do PDS na Câmara dos Depu~ 
ta dos 

- oe substituição de membros 
em Comissão Mista. 

1.2.6-- Discursos do E1!:pcdiente 

SENADOR ALBERTO SILVA 
- Correspondência recebida do 
Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais do Município de 
Campo Maior, Estado do Piauí, 
solicitando o apoio dõ.l bancada da
quele Estado no Senª9-Qpm prol do 
atendimento das reivindicações da
quela classe trabalhadom. Trans
mitindo ils autoridades -competeri
Lcs, apelo recebido dos trabalhado
res sindicalizados de Avelino 
Lopes - PI, em favor da prorro
g:.:~ção das dívidas bancárias con
tr<-lidus pelos pequenos e médios 
produtores e o alislamento de mu
lheres nos rrogramas de emergên
cia. 

SENADOR FERNANDO HEN
R!QL/E CARDOSO - Conside
rações sobre a legalização do Parti
do Comunista Brasileiro. Comen
tários sobre declarações prestadas 
pelo Governador Franco Montoro, 
a respeito da necessidade da revi
são da política tributária do Pais. 

1.2. 7- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n» 
85/8.3, de autoria do Sr. Senador 
Nelson C:1rnciro, que acrescenta 
dispositivo à legislac;i'io orgânica da 
Previdência Social, ampliando a 
definição de dependente para efeilo 
de assistência médica. 

- Projeto de Lei do Senado n» 
86/83, de aUtoria do Sr. Senador 
Mário Maia, que dispõe sobre a 
profissão do técnico em enferma
gem, regula o_ seu exercicio, e dà 
outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado nY 
87/83, de autoria do Sr. Senador 
Affonso Camurgo, que dispõe 
sobre o tempo de duração da con-

SEÇÃO 11 

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1983 

Ata da 62~ Sessão, 
em 12 de maio de 1983 

1' Sessão Legislativa Ordinária, 
da 47' Legislatura 

Presidencia dos Srs. Nilo Coelho 
e Lenoir Vargas 

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

Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente 
- Claudionor Roriz- Aloysio Chaves- Hélio Guei
ros- Alexandre Costa -João Ca!telo- Alberto Silva 
- Helvídio Nunes-- Almir Pinto- José Lins- Dinar
te I\:lariz- Martins Filho- Nilo Coelho- Lourival 
Baptista - Lomanto Júnior- Luiz Viana - Moacyr 
Dalla_- Roberto Saturnino -Itamar Franco- Mutilo 
Badaró- Alfredo Campos- Fernando Henrique Car. 
doso - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Ro
berto Campos- Affonso C amargo- Lenoir Vargas -
Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE(Nilo Çoelho)- A lista de pre
sença acusa o comP'arêdmento de 30 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. }9-

Secretá.rio. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 37, DE !983 

Fixa em 5 (cinco) dias o prazo para comparecimen
to de Ministro de Estado com·ocado para prestar in
formacõcs, e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1» A letra a. do artigo4{9, do Regimento Inter
no do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"a) nos casos do inciso I, a Presidência oficiará 
ao Ministro de Estado, dando·lhe conhecimento da 
convocação e do assunto a ser esclarecido c: solicita
rá a fixação de data para o comparecimento em pra· 
zo não Sllperiõr a 5 (cinco) dias. Encontrando-se o 
Ministro ausente do País o prazo contar-se-á a par
tir do seu retorno". 

Art. 29 Nas hipêiteses previstas no artigo 418 do Re
gimento Interno, caso o Ministro deseje fazer prêvia ex
posição verbal sobre o tema, será o respectivo texto en
viado à Casa com antecedência minima de48 (quarenta e 

_ oit.o) horas. 
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servação _de produtos alimentício:. 
industrializados, e dá oUtras provi
dências. 

1.2.8 - Comunicação da PresiM 
dência 

-Convocação de sessão ex
traordinária a realizar-se hoje, às 
18 horas e 30 minutos, com Ordem 
do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n~' 

90/82, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Riacho da Cruz 
(RN), a elevar em 
Cr$ 3.072.000,00, o mOntante de 
sua dlvida consolidada. Votação 
adiada para a sessão do dia 18 de 
maio do corrente ano, nos termos 
do Requerimento n<? 658(83. 

-Projeto de Resolução n<:> 
117/SZ, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Moreno (PE), a ele
var em Cr$ 233.190.466,68, ó mon
tante de sua dívida consolidada. 
Aprovado. À ComiSsão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n'i' 
224/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santo Antonio do 
Monte (MG). a elevar em 
Cr$ 69.673.800,00, o moriian-te de 
sua dívida cons-olidada._ Aprovado. 

À Comissão de Redaçào. 
-Projeto de Resolução n~" 

226/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Espera Feliz (MG), a 
elevar em Cr$ 30.725.100,00, o 
montante de s_ua dívida cons_olida~ 
da. Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n~" 

227/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aimorés (MG), a ele
varem Cr$ 92.175.300,00, o mon~ 
tante de sua_ dlvida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução nl' 
277/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Elói Mendes (MG), a 
elevar em Cr$ 75.611.250,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovado. Ã Comissão de Re
daçào. 

-Projeto de Resolução _n<:> 
278/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Matipó (MG), a ele
var em Cr$ 23.224.600,00, o mon
tante de sua dívída consolidada. 
Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n~' 

281/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santa Maria do Salto 
(MG), a elevar em 
CrS 30.725.100,00, o montante de 
sua dívida c-onsolidada. Aprovado. 
Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~' 

284/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Curveta (MG), a ele-
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varem Cr$ 292.75I.200,00,_o mon
tante de sua dív_ída consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n~' 

285/81, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de João Monlevade 
(MG), a elevar em 
Cr$ 182.969.500,00, o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovado. 
Á Comissão de Redaçào. 

-Requerimento n~' 506/83, de 
autoria do Senador Henrique Sanw 
tillo, solicít<úldo, nos termos do 
art. 418, item I do Regimento lnw 
terno, a convocação_ do Ministro 
Çhefe do Serviço Nacional de In
formações, General Octávio 
Aguiar de Medeiros, para, perante 
o PlenáriO do Senado Federal, 
prestar esclil.rccimentos sobre ativí· 
dades daquele órgão. Vota~ão adia
da por falta de quorum, 

-Requerimento n~'s 636,-641 a 
643, de 1983, de desarquivamento 
das proposições que mencionam. 
Vota~ões adiada por falta de quo
rum. 

-:- Projeto de Lei do Senado n<:> 
191 J79, de autoria do Senador Lá
zaro Bãróósa, qUe dispõe sObre O 
parcelamento dos prémios anuais 
de seguros de ramos elementares. 
Aprecia~ão sobrestada por falta de 
quorUm, para votaÇão -do Requeri
mento n~" 654/83. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 

ll/80, que introduz alteração na 
Consolidação das Leis do Traba
lho, para o fim de assegurar estabi· 
lidade provisória ao empregado 
que reclama, durante o prazo de 
tramitação da reclamatóda. Apre
ciação sobrestada por falta de quo
rum, para votação do Requerimen
to n• 655(83. 

--PrOJeto- de Resolução n~' 

89/82, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Ponte Nova (MG), a 
elevar em Cr$ 433.786.500,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quo
rum. 

-Projeto de Resolução n9 
29{83, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Poxoréo (MT), a ele
var em Cri 85.668.358,73, o mon
tante de sua dívida consoUdada. 
Discussão encerrada, ficando a vo· 
tação adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APOS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR HELIO GUEIROS 
- Reparos ao acordo político a ser 
estabelecido entre o PTB e o PDS 

SENADOR JOÀO CALMON 
- Conside_rações sobre q, "Projeto 
EducaçãO" levado a efeito pela Co
missão de Educação e Cultura do 
SenadoJ 

SENADOR JOSE UNS. Como 
Líder do PDS - Correspondência 

recebida do Ministério das Comu
nicações sobre intervenção do Se
nador Fábio Lucena em sessão do 
Senado, referente à eficiência das 
telecomunicaçõ~s no Amazonas. 
Defesa da política tributária do 
Governo, a propósito de críticas 
que a ela vêm Sendo feit~s por par
lamentares oposicionistas. 

SENADOR MÁRIO MAIA -
Dia do Enfermeiro. 

1.5- DESIGNAÇÃO. DA OR
DEM DO DIA DA PROXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 63• SESSÃO, EM 
12 DE MAIO DE 1983 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2~2.1 - Pareceres encaminhados 
à Mesa 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Redaçào Final do Projeto de 
Resolução n~ 134/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Canlpo 
do Meio (MG), a contratar ope
ração de crédito no valor de 
Cr$ 76.529.600,00. Aprovãda. À 
promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
ResCilução n~' 137/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Cristina 
(MG), a elevar em 
Cd 3l.756. 725,00, o montante de 
sua dívida consolidada. Apronda. 
Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto de 
Resolução n~ 142/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Santa Juw 
liana (MG), a elevar em 
Cr$ 33.873.840,00, o montante de 
sua divida consolidada. Aprovada. 
Ã promulgação. 

- Redação Final do Projeto _de 
Resolução n~ 151/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Carmo 
do Rio Claro (MG), a elevar em 
Cr$ 76.529.600,00, -o montante de 
sua dívida consolidada. Aprovada. 
À promulgação. 

-Projeto de Resolução n~" 

248/81, que suspende a execução 
do art. 53 e seu parágrafo úriico da 
Lei n~" 35, de 31 de dezembro de 
1966 e do Decreto n~ 7, de 25 de ju· 
nho de 1968, ambos do Município 
de Rancharia, Estado de São Pau~ 
lo. Aprovado. Ã Comissão de Re
dação. 

-Projeto de Resolução n~' 

249/81, que suspende a execução 
dos arts. 293, 294, 295 e 296 da Lei 
n~ 123, de 22 de dezembro de 1966, 
do Município de Santa Fé, Estado 
do Paraná. Aprovado. À Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução n~ 

250/81, que suspende a execução 
da Lei n~ 570, de 13 de dezembro de 
1977, do Município de Ibírá, Esta
do de São Paulo. Aprovado. Ã Co~ 
missão de Redação. 

Maio de 1983 _ 

Art. )Q Esta Resolução entra em- vigor na- data de 
sua publicação. 

Art. 4Q São revogadas às disposições em contrário. 

Justificação 

A dinâmica dos acontecimentos políticos é capaz de 
transformar determinado evento de ocorrência recente 
em fato histórico com assustadora rapidez. Assim é que 
os desdobramentos de uma determinada situação podem 
acarretar o surgimento de novos dados e elementos que 
acabam por transformar completamente o quadro ini
cial. 

Um dos mais importantes instrumentos de atuaçào 
parlamentar é a inquirição dos responsáveis pela con
dução dos negócios públicos. Num sistema de governo 
presidencialista, como o nosso, onde os Ministros não 
são responsáveis perante o Parlamento, o depoimento 
das autoridades executivas em Plenário ou nas comissões 
da Casa assume natureza essencialmente informativa. 1:: 
importante, imprescindível mesmo, que os detentores da 
representatividade popular na sua essência estejam intei
rados dos rumos imprimidos à atuaçào governamental 
naquilo que diz respeito aos temas da atualidade. 

A tutela regimental no que pertine o prazo concedido 
aos Ministros de Estado para comparecimento à Casa, 
uma vez convocados, encontra-se amplamente defasada. 
Não se compreende que intercâmbio político de tama~ 
nha relevância possa estar sujeito a uma espera de 30 
(trinta) dias. As razões que ensejaram o pedido de com
parecimento, as informações originalmente solicitadas 
certamente encontramwse-ão prejudicadas após o decur
so de tão dilatado período. 

A proposição em pauta tem por escopo não só dinami
zar a atuação do Poder Legislativo como Instituição, fa
cultando um mais rápido e eficiente acesso à infor
mações pertinentes, como permitir o conhecimento ante
cipado das posições governamentais de sorte a possibili
tar um amplo e mutuamente profícuo debate sobre os as
suntos de interesse público. 

Sala das Ses:sões, 12 de maio de 1983. -Itamar Fran
co. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

TITULO XV 

Do comparecimento de Mini_stro de Estado 

Art. 418. O Ministro de Estado comparecerá peran
te o Senado ou suas Comissõe_s: 
I- quando convocado, nos termos do art. 38, caput, 

da Constituição, mediante requerimento de qualquer Sew 
nadar ou Comissão, aprovado pela maioria da compo
sição do Senado; 
II- quando o solicitar (Const., art. 38, § 2~'); 
a) para exposição sobre assunto inerente às suas atri~ 

buições; 
b) para discutir projeto relacionado com o Minis

tério sob sua direção. 
Art. 419. Nas hipóteses do inciso I e da aHnea a do 

inciso II do artigo anterior, adotar~se~ão _as seguinte~ 
normas: 

a) nos casos do inciso I, a Presidência oficiará ao Mi
nistro de Estado, dando-lhe conhecimento da convo
cação e da lista das informações desejadas a fim de que 
declare quando comparecerá ao Senado, no prazo que 
lhe estipular, não superior a 30 (trinta) dias; 

b nos da _alínea a do inciso II, a Presidência comu
nicará o dia e a hora que marcar para o comparecimen
to; 

c) no Plenário, o Ministro de Estado ocupará o \ugur 
que a Presidência lhe indicar; 
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2A- DISCURSOS APúS A 
ORDEM DO DIA 

do ex-Presidente -Getúlio Vargas, 
ao ensejo do transcurso do cente
nário de seu nascimento. 

25- DESIGNAÇÃO DA OR
DEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO< ENCERRAMENTO< 

SENADOR JORGE BOR
N H A US EN --Sagração epiScopal 
de Dom Antonio Pos~amai. 

SENA DOR NELSON CARNEI
RO - Encontro de representantes 
dos Estados da Associação das 
Empregadas Domésticas a realizar
se em Brasflia, sob o patrocínío da 
Comissão de Legislação Social da 
Câmara dos Deputados. 

SENADOR JORGE KALUME 
--Apelo ao Senhor Presidente da 
República em fav_o_r:__ da prorro
gação da vigência do Decreto-lei n"' 
1.944, que dispõe sobre a isenção 
do pagamento do Imposto sobre 
Produtos Industrializados aos táxis 
movidos a álcool. 

3- DISCURSOS PROFERI
DOS EM SESSÃO ANTERIOR 

Do Sr. Humberto Lucena, pro
nunciado na sessão de ll-5-83. 

Do Sr. Almir Pinto, pronunc;ía
do na sessão de ll-5-83. 

3-MESA DIRETORA 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA -Homenagem a memóiia 

SENADOR ÃLVARO DIAS
Considerações sobre a produção e 
comercialização dos aHméntos bá
sicos_. 

4- LIDERES E V ICE
LIDERES DE P i\RTIDOS 

5- COMPOSIÇA:O DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

d) será assegurado o uso da palavra ao Ministro de 
Estado na oportunidade combinada, sem embargo das 
inscrições existentes; 

O SR. PRESIDIJ:NTE (Nilo Coelho)~ O projeto que 
vem de ser lido, após publicado e distribuído em avulsos, 
ficará sobre a mesa durante 3 (três) sessões, a fim de rece
ber emendas, após o que será despachado às comissões 
competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a-mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

.t lido o seguinte 

PARECERES 

PARECER No 376, DE 1983 

Da Comissão de Constituição c Justiça, sobre o 
Ofício "S" n" 9, de 1983 (nº 30·P/MC, de 24-3-83, 
na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribu
nal Federal, encaminhando ao Senado Federal c6pias 
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ex
traordinário nº 95.559 .. 3, do Estado de Alagoas, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo ú
nico do art. 144 da Lei nll 2.655, de 21 de dezembro de 
1979, do Município de MacCió, naquele EStado. 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

O S6nhor Presidente da R.epóblica, para os fins previs
tos no art. 42, VII, da Constitulçào, renieteu ao Senado 
Federal as cópias das notas taquigrâficas e do acórdão 
proferido por aquela Egrégia Corte de Justiça nos autos 
do Recurso Extraordinário n"i> 95:559-3, do Estado de 
Alagoas, o qual declarou a inconstitucionalidade do pa
rágrafo ónico do art. 144 da Lei n" 2.655, de 21 de de~ 
zembro de 1979, do Município de Maceió, naquele ESta
do< 

Analisando-se as mencionadas notas taquigráficas, ve
rificamos que os recorrentes, médicos com exercício pro
fissional em Maceió, impetraram mandado de segurança 
contra ato do Secretãrio óe Finanç-as do Município, 
insurgindo-se contra a cobrança d~. ••taxa de inscrição'' 
que lhes era exigida. -

Argumentaram a inexistência de suporte legal para a 
impoSição da taxa, inqUinando de inconstitucional a Lei 
Municipal n9 2.655 e seu Anexo lU. 

Denegada a segurança, foi a sei:itença confirmada por 
decisão da Egrégia Segunda Cârniua Cível, rejeitada a 
·argüição de inconstitucionalidade. 

Os apelantes ofereceram embargos de declaração sob 
o enfoque de omissão do acórdão em apreciar a inconsti-

tucio11alidade de cobra11ça da taxa que tem como fato ge
rador o mesmo que serviu para a cobrança do Imposto 
SObre Serviços - JSS. 

Rejeitados os embargos, com fundamento nas alíneas 
""a",, .. c" c;."'-d" do permissivo constitucional, foi inter~ 

posto recurso extraordinârio, considerando os recorren-_ 
tes como violados os arts. 128, 460,480 a 482 do Código 
de Processo Civil, e os arts. 18, I, e§ 29 , l53, § 30, da 
Constituiç_ão Federal, além de negativa de vigência dos 
arts. 78 e 77, parágrafo único do Código Tributário Na
cional. Apontaram ainda os recorrentes numerosas deci
Sões do Pretória Excelso conflitantes com o acórdão re
corrido. 

Admitindo o apelo extremo, o eminente Presidente do 
Tribunal de Justiça de A lagoas reputou inconstitucional 
o lançamento para a arrecadação de uma taxa de ins
crição, que não foi criada ou instituída por lei, como, 
aliás, reconheceram a própria municipalidade, a sen
tença do juízo singelo e o acórdão recorddo. 

Reconheceu ainda, o próprio Presidente da Corte Ala
goana que a "denegação do writ e a manutenção dos 
lançamentos impugnados se fez, data venia, ao arrepio 
dos preceitos constitucionais". 

R_elatando o apelo excepcional, o eminente Ministro 
Décio Miranda asseverou que a renovação anual da ins
crição do profissional liberal na repartição fiscal é o mes
mo que exigir urna taxa de renovação anual de licença 
para localização, que o Supremo Tribunal Federal tem 

_ iterativamente considerado inconstitucional. 

Concluiu seu voto,~frisando que, em face do preceitua
do no art. 18, I da Carta Magna, a taxa de inscrição é in
constitucional, por não corresponder a exercfcio de poder 
de polfcfa, que já foi exercido na inscrição inicial. nem a 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos es
pecificos- e divisíveis prestados ao contribuinte ou posto 
à sua disposição. 

Conheceu do recurso pela letra,, "a" da permissão 
constituciona], e lhe deu provimento julgando inconsti
tucional o parágrafo único da Lei n9 2.655, de 21 de de
zembro de 1979, do Mu11icípio de Maceió. 

Em sínt~se, o Supremo Tribunal Federal consagrou o 
entendimento <!_e que é inconstitucional a renovação 
anual da taxa de inscrição para profissionais liberais já 
inscritos com() ~ontribuint~_ do Imposto Sobre Serviços 
- _ I$S, por não corresponder a exercício de poder da 
política, que jã foi" exercido na inscrição ínicia:l, nem uti
lização efetiva ou potencial de serviços públicos específi
cos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postps à 
sua disposiÇão,-comO pre-ceitUa o artigo 18, (da Consti
tUição Brasileira. 

A decisão se deu em Sessão Plenária de 8 de setembro 
de 1982, por unani_midade, com respectivo acórdão 
publicado no Diário da Justiça, de 19 de novembro de 
1982, republícado em 8 __ de fevereiro de 1983, encimado 
pela seguinte ementa. 
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Tributário. Taxa de inscrição. Imposição rerJova
da anualmente a profissionais liberais, jã inscritos 
como contribuintes do Imposto Sobre Serviços (art. 
144 da Lei nll 2655, de 2l-12-79, do Município -de 
Maceió). Inconstitucionalidade da exigência, visto 
não corresponder a exercício de poder de policia (já 
exercido na inscrição inicial), nem a utilização efeti
va ou potencial de serviços públicos específicos e di
visíveiS, prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição (Constituição, art. 18, t). 

Pelo exposto, observadas as exigências constitucionais 
e regimentais cabíveis, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 38, DE 1983 

Suspende a execução do parágrafo único do art, 
144 da Lei p9 2.655, de 21 de dezembro de 1979, do 
Município de Maceió, Estado de Alagoas. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida na Sessão Plenária de 8 de setembro 
de 1982, nos autos do Recurso Extraordinârío nll 95.559-
3, do Estado de Alagoàs, a execução do parágrafo único 
do art. 144 da Lei nll 2.655, de 21 de dezembro de 1979, 
do Município de Maceió, naquele Estado. 

Sala di.ts Colnissões, II de maio de 1983.- Muri/o Ba
daró, Presidente- Guílherme Palmeira, Relator- Oda~ 

cfr Soares- Martins Filho- He/vídio Nunes- Passos 
Pórto- Seviro Gomes- Carlos Chiarelli- Hélio Guei
ros - Pedro Simon -José Jgnácio- Marcondes Gade
/ha< 

PARECER No 377, OE !983 

Da Comissão de ConstitUição e Justiça, sobre o 
Oficio "S" no:> 4, de 1983 (Üficio n<:> Õ9~P /MC, de 28-
2-83, n11 origem) do Senhor Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal 
cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n9 77.725-3, do Estado do Rio de Ja
neiro, o qual declarou a inconstitucionalidade das ex~ 
pressões - "de dois cargos de magistério, ou,. -
contidas no art. 26, § 3<:>, da Lei n<:> 4.88I,de 6 de de
zembro dt.• 1965. 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
para os fins previstos no arr. 42, VII, da Constituição, re
meteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráticas 
e do acórdão proferido pelo Pretórío Excelso, nos autos 
elo Recurso Extraordinário nQ 77.725-3, do Estado do 
Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade 
das expressões--:-, ··de dois cargos de magistério, ou"
contidas no art. 26, § 39, da Lei n~' 4.88t~A, de 6 de de
zembro de 1965. 

Compulsando-se as mencionadas notas, verificamos 
que o recorrente, no juízo singelo, impetrou mandato de 
segurança contra o Reitor da Universidade do Rio de Ja
neiro, com o objetivo de acumular seu cargo de Instrutor 
de Ensino Superior como, de Professor Cate_drâtico da 
Escola de Engenharia, tendo em vista que, aprovado em 
concurso para este último, devidamente nomeado, foi, 
todavia, notificado de que deveria optar por ocasião de 
poss~. 

Alegou o impetrante a inconstitucionalidade da referi
da Lei n" 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, em seu§ 3• 
do art. 26, que não permite a acumulação. de dois cargos 
de magistério, ou de um magistê'rio com outro técnico ou 
científico, na mesma universidade ou estabelecimento iso
lado. 

Deferida a segurança, considerado inconstitucional o 
parágrafo mencionado, foi, todavia, reformada a sen
tença pelo Plenário do Egrégio Tribunal de Recursos, em 
acórdão que proclamou a sua constitucionalidade. 
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Inconformado, o vencido interpôs o apelo extremo, 
com arrimo no permissivo constitucional. 

A douta Procuradoria Geral da República opinou 
pelo não conhecimento do ::~pelo, entendendo haver a de· 
cisão sobre a inconstitucionaUdade_trans.itada em julga
do. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Cunha Pei
xoto rebateu a preliminar de intempestividade, conhe
cendo do recurso neste particular. 

Analisando o texto constitucional vigente àquela épo
ca, frisou que a Con.s-mtiição não distingue entre aCumu
lação no mesmo ou_ein estabelecimento diverso~ ·não s~ndo 
permitido, pois, ao legislador ordinário discriminar O ride 
a Carta Magna não o faz. O preceito constitucional não 
exigiu que os dois cargos de magistério fossem de univer
sidades ou estabelecimentos isolados diferentes e, se a lei 
increpada de incons-titucional pelo recorrente estipula de 
forma contrária, "vai em arrépio à letra e ao espírito da 
Constituição". 

Concluiu seu voto, conhecendo do recurso e lhe dando 
provimento e, em conseqüência restabelecendo a.-aecisãó 
do juízo de prime"iro grãu~-

Em Sessão Plenária de 18 de dezembro-de 1981, o Suv 
premo Tribunal Federal, acompanhando o voto do Re
lator com as sugestões do Presidente daquela Corte, Mi
nistro Xavier de Albuquerque, contra o voto de três ou
tros Ministros, declarou a inconstituci_on_alid_ade_ d_o_ § 3Q 
do art. 26 da Lei n_Q 4.881-A, de 6 d~ dezembro de 1_965, 
no tocante às_ expressões -;_"de dois cargos de magis
tério, ou". 

Em resumo, a Suprema Corte de Justiça reconheceu
que não ê: lícito, sem ofensa a diréito subjetivo, lei ordi
nária restringir os ditames contidos no preceito constitu
cional. Vale dizer, no que concerne ao instituto da acu
mulação de cargos,-·a lei ordinária só poderia dispor 
sobre a compatibilidade de horário e correlação de ma
térias, além de lhe ser defeso distingui-r entre acUmulação 
no mesmo ou em estabelecimentos diversos. 

o acórdão, publícado no Diário da Justiça de 10 de de
zembro de 1982, tiari"sliOú. em julgado, com a seguin~e 
ementa: 

Magistério superior: ACumulação de dois cargos de 
magistério na mesma universidade ou estàbeleCimento 
isolado. Lei 11" 4.881-A, art. 26, § 3~>, Inconstituciona
lidade. ConstitUiçãO Fe?Jeral/46, art. 185. - A nor
ma constitucional de 1946, art. 185, então vigente, 
não distinguia entre acumulação no mesmo ou em 
estabelecimentos diversos, não sendo licito ao legisM 
lador ordináriO restringir essa disposição." Inconsti
tucionalidade do art. 26, § 39 da Lei n9 4.881-A/65. 
Recurso extraordinário conhecido e provido. 

Pelo exposto com fundamento nos arts. 100, II e 415 
do Regimento Interno desta Casa, formulamos o seguin
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 39, DE 1983 

Suspende a execução do art. 26, § 39, da Lei n9 
4.881MA, de 6 de dezembro de 1965, no tocante às ex
pressões " ... de dois cargos de magistério, ou". 

O Senado Federal resolve: 

Artigo únlCO~ -E ·suspensa; pOi"-incoi1slitUcionatidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supr'emo Tribunal 
Federal, proferida em 18 de dezembro de 1981, nos autos 
do _Recurso Extra01:din_ário n9 77.725-3, dó-EstadO ôó 
Rio de Janeiro, a execução do art. 26, § }9, da Lei n9 
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, no tocante as expres~ 
sõ~ .. de dois cargos de magistério, ou", daquele Estado. 

Sala da Comissão-, li de maio, de 1983. - Murilo_ Ba
daró, Presidente. - Hélio Gueiros, Rdator. -Severo 
Gomes - __ João Calmon -José lgnácío - Marcondes 
Gadelha- Odacir Soares- Fernando Henrique Cardoso 
- Martins Filho - Pedro Simon - Benedito Canelas. 

DTÃRTO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

PARECER NO 378, DE 1983. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
ofício ''S" n" 06, de 1983 (Ofício n9 13- P/MC, de 
14-3-83, na origem) do Senhor Presidente do Supre~ 
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fede· 
ral côpias das notas taquigráfica·s e do acórdão pelo 
_Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ex~ 
traordinário n9 95.998-0, do Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do art. 207 do 
Código Tributário do Município de Planalto, daquele 
Estado, na redaçiio que lhe foi dada pela Lei n9 41, de 
14 de-ãgOS-tõ de 1977, do riiesmo Município. 

Relator: Senador Hélio Gueiros 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
para os fins previstos no artigo 42, VII, da ConstituiÇão, 
remeteu ao Senado Federal as cópias das notas taquigrã
ficas e do acórdão proferido por aquela Egrégia Corte, 
nos autos do Recurso Extraordinário n" 95.998-0, do Es
tado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionaliM 
dade do art. 207 do Código Tributário do Município de 
Planalto, daquele Est::~do, na redação que lhe foi dada 
pela Lei Municipal n9 41, de 14 de agosto de 1977. 

Narram os autos que o recorrente, na comarca de ori~ 
gem, reclamou, e viu reconheCido pela jusiiçS. legal, seU 
direi~o de eximir-se da cobrança de taxa de conservação 
de estradas_, sustentando a ilegitimidade dessa exigência 
que tem por base de _cálculo o mesmo que serviu para 

__ cobrança de impostos. 
A decisão foi reformada pela Primeira Câmara do Pri

meiro Tribunal de Alçada Civil sob o fundamento de que 
não havia identidade de base de cálculo. pois o valor tri
butável taxa é apurado conforme o efetivo G.usto dq ser
viço, com o apoio na extensão da área apenas como cri
tério de rateio entre os proprietários. 

lrresignado, recorreu o autor _extraQrdinariamente, 
sustentando ofensa aos arts. 18, parágrafo 29, da Carta 
Magna e 77, parágrafo único, do Código Tributário Na-

-cional. 
A douta Procuradoria Geral da República, em minu

cioso parecer, opinou pelo conhecimento e provimento 
do recurso excepcional. 

Emitido seu yoto, o eminente Relator, Ministro Mo
reira Alves, com base nos precedentes do Supremo Tri
bunal Federal, conheceu do recurso e lhe deu provimen
to paia restabelecer a sen_tença de primeiro grau para de
clarar a inconstitucionalidade do art. 207 do Código Tri
butário do Município de Planalto, Estado de São Paulo. 

C0111o _se verifica, a Suprema Corte, coerente com seus 
juigados compendiados na Súmula n~ 595, mais uma vez 
repeliu a chamada taxa de conservação de estradas de ro
dagens, cuja base de cálculo infringe o disposto no § 29 
do 3rtigo 18 da Constituição, isto é, tenha como fato ge
rador o mesmo que serviu para a incidência de impostos. 

A decisão se deu unanimemente, em Sessão Plenária 
de 29 de setembro de 1982, transitou em julgado e foi" o 
acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de de
zembro de 1982, com a seguinte ementa: 

Taxa de conservação de estradas e caminhos. 
Base de cálculo. 

Inconstitucionalidade por infringência do dispos
to nó§ 29-do artigo 18 ôa ConStituição Federãl e no 
pará.grafo único do artigo "77 do CTN. 

Recurso co!!_hecido e provido, inclusive para de
clarar a inconstitucionalidade do artigo 207 do_ Cõ-" 
digo Tributárío do Municfpio de Planalto (SP), na 
redaçã.a que lhe foi dada pela Lei n9 41, de 14 de 
agosto de 1977, do meSmO Município. 

A vista do exposto, com fundamento nos-arti&Os 100, 
li e 415 do Regimento Interno desta Casa, formulamos o 
seguinte 

Maio de 198r 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 40, de 1983. 

Suspende a execuJ;;ào do art. 207 do Código Tribu
târio do Município de Planalto, Estado de São Paulo, 
com a redação dada pela Lei Municipal n9 41, de 14 
de. agosto de 1977. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão defLititiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 29 de setembro de 1982 nos autos 
do Recurso Extraordinário n~' 95.998-0, do Estado de 
São Paulo, a execução do artigo 207 do código Tribu
tário do Município de Planalto, daquele Estado, com a 
redaçào dada pela Lei Municipal n9 41, de 14 de agosto 
de 1977. 

Sala das Comissões, em II de maio de 1983.- Murilo 
Badaró. Presidente.- Hélio Guelras, Relator.- Severo 
Gomes- João Calmoii- Benetito Canelas- José Jgná
cio - Pedro Simon - Marcont/es Gadelha - Odacir 
Soçzres- Fernando Henrique G_ardoso- Martins Filho. 

PARECER NoS 379 E 380, DE 1983 

PARECER No 379, DE 1983 

_____ jJa .Co!"issão_ de Economia," sobre a M_ensagem n9 
253: de 1982 (n? 482/82, na origem), _do Sen-hor Pre~ 
sidcnte da República. submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta para que seja a!J.~Orizado o 
Gol'erno do Estado do Piauí a contratar operação de 
crédito no valor de ('rS 36.722.513,00 (trinta e seis 
milhões, setecentos e vinte e dois mil quinhentos e tre
ze cruzeiros). 

Relator: Senador João Castelo 

Com a Mensagem n~' 253/82, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federai 
pleito do Governo do Estado do Piauí, que objetiva CQn
tratar, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a uti
lização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, a seguinte operação de crédito: 

"Caracteríslicas da operação: 

A - Valor: Cr$ 36.722.513,00 (correspondente a 
21.817,86 ORTN de CrS 1.683,14, em abril/82); 

B- Prazos: 
1 -de carência : 02 anos;-
2 - de amortização: 08 anos; 
C - Encargos: 
t - juros de 6% a.a.; 
2 - correção monetária: 60% do índice de va

riação_ das_ ORTN; 
D - Garantias: Vinculação das parcelas do 

I CM; 
E -Destinação dos Recursos: ampliação e equr--

pamento do hospital de luzitândia." -

O _co·nselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo 
acolhimento do pedido por entendê-lo têcnico, económi
co e financeiramente, viável, não devendo os seus encar
gos acarretãr maiores pressões na execução orçamen
tá_!ia dos próximos exercícios. 

Nõ tnérito, a ampliação e equipamento do Hospital de 
Luzil<i;ndía, naquele Estado, enquadra-se naquelas ativi
dades que são merecedoras do referendum desta Comis
são, atê porque se trata de_ um empreendimento de largo 
alcance social, prioritário e perfeitamente_compatibitiza
do com as diretrizes do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS. 

Vale salientar, ainda, que a capacidade de endivida
mento do iriteressado ê perfeitilmeilte exeqüfvel, tendo 
em vista que a_ sua margem de poupança real ê superior 
ao maior dispên-di_o éom a amortização da dívida canso--
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lidada interna, jã incluída_a pr-esente operação de crédiM 
to. 

Assim sendo, acolhemos a mensagem- nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 4I, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar 
em Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis milhões, setecen
tos e vinte e dois mil e quinhentos e treze cruzeiros o 
montante de sua dívida consolidada interna 

O-Senado Federal resolve: 

Art. 19 É o Governo do Estado do Piauí, nos termos 
do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de 
sua dívida consolidada interna em Cr$ 36.?22513,00 
(trinta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil e qui
nhentos e treze cruzeiros), correspondente_ a 31.817,86 
ORTNs, considerado o valor no~!_!_!.al da ORTN de 
Cr$ ... _ L68J,14 (um mH seiscentos e oitenta e três cruzei
ros e catorze centavos) vigente em abril de 1982, a fim de 
que possa contratar uina operação de crédi_t_o _de igual va
lor, junto à Ca1xa Econômfc-a Federal, mediante a utili
zação de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social- FAS, destinada à ampliação e equipa
mento do hospital de Luzilândia, obdecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do BrasH, no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1983. -Severo~ Go
mes, Presidente em exercício- João Castelo, Reiãtor'.
Lomanto Junior- AlfonsO C amargo- JOrge Kalume
Gabriel Hermes - Fernando Henrique Cardoso - José 
Lins. 

PARECER N• 380, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Resolução n9 41, de 1983, da Comissão de 
Economia, que '~autoriza o Governo do Estado do 
Piauí, a elevar em Cr$ 36.722.513,00 (trinta e seis 
milhões, setecentos e vinte e dois mil quinhentos e tre
ze cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna". 

Relator: Senador Helvfdio Nunes 

Depois de alcançar aprovação unânime da Comissão 
de Economia, traduzido no Projeto de Resolução de _tls. 
15, chega a este Colegiada a Mensagem n9 253, de 1982, 
do Senhor Presidente da República, que submete "à 
aprovação do Senado Federal proposta do Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Gowrno d~ Estado 
do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 
36.722.513,00 (trinta e seis m-ilhões, setecentos e vinte e 
dois mil, quinhentos e treze cruzeiros), junto à Caixa 
Económica Federal, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinada à ampliação e equipamento do hospital de Lu
zilândia". 

2. __ Tr_ata,se de empréstimo a que por força das dispo
sições do art. 29 da Resolução n9 97 j76,_do SeJ?-ado Fede
ral, não se aplicam os limites tixados pelo art. 29 da Re
solução n<:o 62(15, també:m desta Casa, parcialmente alte
rado pelo art. 19 da referida Resolução n9 93(76. 

3. Inexistem óbices, de natureza, constitucional, jurí
dica ou regimental, à normal tramitação do pedido. -

É o parecer. 

Sala da Comissão, em I t de maio de 1983.- Murilo 
Badaró. Presidente __ Helvfdio Nunes, Relator. - João 
Calmon- José /gnácio- Passos Pôrto -Hélio Guelras 
- Pedro Simon - Martins Filho. 

PARECER N• 381, DE 1983 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara rt' 92, de 1981 (n~' 3.820-B, 
de 1980, na Câmara dos Deputados), que "acrescen
ta parágrafo ao artigo 659 da Lei n9 5.869, de_ 1 I de 
janeirO defiJt3 -_ Código de Processo Civil". 

Relator: Senador Odacir Soares 

O Projeto sob exame, originário da Câmara dos Depu~ 
tados, acrescenta parágrafo ao art. 659 do Código de 
Processo Civil, que trata dos atos concernentes à penho
~fa e depósito de bens para execução, objetívando melhor 
disciplinar a matéria na hipótese de constatação da ine
xístênCía-âe bêiis penhoráveis. 

A proposição foi aprovada na outra Casa Legislativa 
__ com parecer favorável de sua douta Comissão de Consti

tuição e Justiça, quanto aos aspectos da juridicidade e 
constitucionalidade, bem assim da_ boa t~cnica legislati
va. 

Outrossim- é de reconhecer-se a süa utilidade quanto 
-aô- mêtito. 

Diante do exposto nosso parecer é pela aprovação do 
---Projeto. 

Sala das Comissões, li de maio de 1983.- Murilo Ba
daró. Presidente- Odacir Soares, Relator- He/vtdio 
Nunes - Marcondes Gadelha -José Ignádo - João 
Calmon --Guilherme Palmeira - Hélio Gueiros - Pe
dro Simon - Martins Filho. 

PARECER N• 382, DE 1983 

· Da Comissão de Constituição e Justh;a, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 100, de 1982 (n9 4.022-

- B, de 1980, na Castt- de origem), que "introduz alte
ração no art. 794 da Lei n9 5.~2. de 11 de janeiro de 
i973 (Código de Processo Civil)". 

_ Relator: Senador Carlos Chiare/li 

Vem a esta Casa Legislativa, para apreciação, o Proje
to de Lei da Câmara n9 100, de 1982, de autoria do ilus
tre Deputado Jorge Arbage, que introduz alte-rações no 
art. 794 da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que ins
tituiu o Código de Processo Civil. 

Referidas alterações visam introduzir mais um inciso, 
IV, ao artigo mencionado, para especificar que a ex
tinção do processo de execução dar-se-á, além dos casos 

-especificados, também nos demais casos no Código de 
Processo CiVil. 

Com efeito, pelo art. 794, já referido, buscou_o legisla
dor ~xar, expressamente, os casos em que poderá haver 
extinç-âo da execução. Sem embargo, há, ainda, outros 
casos em que também poderá h<:~ver extinção da exe
cução e que não foram especifici,tdos. Tais são, por exem
plo os decorrentes do indeferimento da petição inicial 
(art. 267, caput,_ inciso I e art. 295 combinado com o art. 
2-9-8) e, ainda, da desistência da execução (art. 569). 

Cumpre salientar que a alteração ora sugerida, a tftuto 
de acréscimo, é idêntica à de que trata o inciso XI do ca
put do art. 267 do Código de Proc_esso Civil, que trata da 
extinção do processo de conhecimento. 

A matéria, sem embl:lrgo das disposições do art. 126 
do Código de_ Processq Civil, acr~ditamos, trará maior 
clafeza e _major segurança ao processo de execução. É 
.que o Juiz poderá suprir eventual lacuna, nos termos do 
mencionado artigo, verbis: 

"Art. 126. O Jujz não se exime de sentenciar 
ou_ despachar alegando lacuna ou obscuridade da 
lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as 
norml:ls legais; não as hl:lvendo, recorrerá à analoM 
gia, aos costumes e aos princípios gerais de direito." 

Trata-Se_, portanto, de propÕ~ição que visa ao aper
feiçoamerito do Código de Processo Civil no particular 
d_e extinção de execução e que, em nosso modo de enten~ 

der, é benéfica, na medida em que poderá traduzir-se em 
maior segunmça para as partes, acaso em litígio. 

Doutra parte, está o projeto de lei sob exame dentro 
dos limites de constitucionalidade, juridicidade e de boa 
técnica legislativa, nada haYendo, neste particular, a ~Ite
rar ou corrigir. 

Frente ao exposto, opinamos pela aprovação do proje
to, por ser constitucional, jurídico e de boa técnica legis
lativa e, no mérito, por ser oportuno e conveniente, tudo, 
nos termos das normas regimentais que regem a matéria. 

Sala das Comissões, I I de maio de 1983.- Murilo 
Badaró, Pr-esidente- Carlos Chiare/li, Relator- Helvi
dio Nunes, contrário- Odacir Soares- Marcondes Ga
delha- Hélio Gueiros- Pedro Simon- Guilherme Pal
meira - Severo G()mes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência 
comunica que, nos. termos do art. 278 do Regimento In
terno, detenninou o arquivamento do Projeto de Lei da 
Câmara n9 128, de 1981 (nY 2.863, de 1980; na Casa -de 
origem), que dispõe sobre a transformação dos campos 
agrícolas de Vila Tracuateua, no Município de Bra
gança, região Polonordeste, e de Belterra, no Município 
de Santarém, região do Baixo Amazonas, no Estado do 
Pará; Parintins, no Estado do Amazonas; Rio Branco, 
no Estado do Acre; e Macapá, no Território Federal do 
Amapá; em centro"s de Preparação de Monitores Agríco
las- da Amazónia, por ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mbrito, ôa Coinissão a que ·roi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretário. 

t lida a Seguinte 

Ofício n9 138(83 
Senhor Presidente: 

Brasília, 12 de maio de 1983. 

Nos tennos regimentais, indico a V. Ex• os nomes dos 
Scinhores Deputados Francisco Erse, Enoc Vieira e Nil
son Gibson para integrarem, em substituição aos Senho
res Deputados Ludgero Raulino, Ferreira Martins e 
Mauro Sampaio, a Comissão Mista destinada ao estudo 

-e parecer sobre o Projeto de Lei do Congresso Nacional 
n9 2, de 1983 (CN), que .. autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Ministério da Saúde o crédito especial de até 
CrS 950.000.000,00 para o tim que específica". 

Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• os meus pro
testos de estima e consideração. 

Nelson Marchezan, Uder do PDS. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho)- Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

o· SR. PRE:SIDENTE (Nilo Coelho)- Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SI LV A (Pronuncia o seguínte dis
curso. Sem revisão do orador- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Ocupo esta tribuna, hoje, para fazer dois registras 
sobre a seca no Piauí. 

O primeiro é um ofício _encaminhado pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Campo Maior, através do 
seu presidente, pedindo que eu convoque a Bancada de 
Senadores do Piauí, no Congresso Nacional, no seguinte 
teor: 

Of.S/N/93 
Campo Maior, 4 de maio de 1983. 

Exm9 Sr. Senador 
MD.Aiberto Tavares e Silva 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo 
Maior- PI. na pessoa do seu presidente, vem mui 
respeitosamente pedir que V. Ex' convoque toda 
bancada de senadores pelo Piauí, aí no Congres-so 
Nacional a fim de lerem e darem todo apoio às nos-
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sas reivindicações que são a favor de milhares d_e 
trabalhadores que estão sem saber o que fazer para 
escapar de tantos problemas que estão enfrentanto_, 
a situação vai agravar-se muito mais se não hoiJ.Ye:J' 
providências. Pedimos que V. Ex' faça convocação, 
sem distinÇão de partido político. 

Sem mais para o momento, aguardamos sua res
posta com urgência e agradecerhós. 

As nossas Saudações sindicais- Luis José Riba
mar Osorio Lopes,_Presidente- Luis Pedro da Ro
cha, Secretário -José Ribamar leão. T~oureiro. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RU
RAIS DE CAMPO MAIOR 

RUA- BENJAMIN CONSTANTE, N• 1158 
64.280- CAMPO MAIOR- PI 

Ao Presidente da República, João Batista Figuei
redo 

Ao Governador do Estado do Piauí, Hugo Na
poleão do_ Rêgo Neto 

Ao Prefeito de Campo maior ~ CÇsar_ Ribeiro 
Melo 

Ao Ministro do Inte_rior - Mário. Andreazza 
Aos Senadores da República Pelo _Piauí 
Aos Deputados .Federais e Estaduais do Piauí 
Aos Vereadores. de Campo Maior - PI 
Aos Secretário de AgrLcultyra do Piauí- Anto

nio Wa!l Ferraz 
Ao Chefe do Escritório da Sudene no Piauí -

Renato Portella Andrade 
Exm9 Srs. 

O Município de Campo Maior, como todo Esta
do do Piau[, vem atrav-essando 4 anos consecutivos 
de seca, o que vem causando aos agricultores sérios 
problemas, uma vez que cada ano que passa a crise 
se agrava mais, fazendo com que os trabalhadores 
rurais, principalmente o trabalhador sem t;rra,-viva 
numa situação de miseria. 

Tendo em vista do exposto, o Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Campo Maior- PI, solicita a 
Vossas Exc.elências os itens relacionad.os abaixo: 

01- que venha uma perfuratriz com urgência, 
para abrir poços nas comunidades rurais carentes de 
água, eliminando desta forma os gastos com carros
pipa. 

02- Anistia dos débitos de crédito rurais, venci
dos e vencív-eis em 1983 dos mini e pequenos produ
tores, uma vez que com e agravamento da situação, 
os produtores não podem pagar nem os juros. 

03- Aumento da disponibilidade de crédito 
orientado através da EMATER - PI, e fortaleci
mento das linhas de crédito do Projeto SertaneJo, 
principalmente a que atende o.estrato I ou seja, fi
nanciamento para aquisição de terras para os traba
lhadores que não têm terra. 

04- Intensificação do Programa de eletrificação 
Rural e congelamento dos aumentos das tarifas de 
energia enquanto durar a seca. 

05 -Que seja iniciado o Programa de Obras 
Públicas, principalmente na construção de barra
gens, como também, programas de obras urbanas 
para atender os trabalhadores que estão sem serK 
viço. 

06- Que seja criado um programa de explo
ração das barragens públicas, por agrícultores que 
não possuem terra. 

Aproveitando a Comemoração do dia do TrabaK 
lho. 

Agradecemos e atenciosamente assina, em 1 YKS-
83. - Luiz José Ribamar Osório Lopes, Presidente 
do STR de Campo Maior - PI. 

Da mesma forma, recebi outro pedido, dos trabalha
dores sindicali~a.dos do Município de Avelino Lopes. 
ELes dizem a mesma coisa' e: Yleram atê aqui, inclusive, 
para s-olicitar u·ma audiência com o Ministro Mário AnK 

drea~~a. para que se tome uma providência com relação 
aos créditos que foram ~bertos para os trabalhadores ru
rais, nestes 4 anos, 4 anos de seca, que se vêm prolonganK 
do e agora o banco não quer saber, ele quer tomar o que 
eles possuem: algum gado, alguma criação, como eles di
zerrraqui, e até as casas e as terras que eles possuem. E 
mais, fazem um apelo em nome do candidato a prefeito 
do nosso Partido, lá de Avelino Lopes, no sentido de 
que, .se _forem abertas frentes de serviço naquela ãrea, no 
povoado Morro da Cabeça no TemPo-_::_ isso existe lã no 
Piauí- na fronteira com a Bahia, que se permitam a ins
crição,. tambénl, n-as frentes .de. effiergência, às mulheres, 

-porque diz.em eles que nesse povoado todos os homens 
foram embora para São Paulo, por causa da seca e só fi
caram as mulheres que têm que cuidar da família e dos 
filhos.. pequenos. 

Faço um apelo ao Sr. Ministro Mário Andreazza, no 
sentido de que tome em consideração esse aspecto da si
tuação, isto ê, o crédito dos banc~s com relação a esses 
trabalhadores do Piauí que lá vêm sofrendo, Como em 
todos os municípios é a mesma coisa e que não têm como 
saldar seus débitos. E o caso até, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, de se invocar a história da galinha dos ovos de 
ouro, o banco empresta. Está muito bem. Mas, como 
não há o mecanismo de proteção, a não ser o PROA
GRO e nem sempre os empréstimos são feitos com a 
proteção desse mecanismo, o resultado é que o banco 
quer receber o que lhe é devido, certamente. Mas com a 
seca que está ocorrendo no Nordeste há quatro anos nã.o 
sei o que irá ac.ontecer:-. 

Esse pessoal de Avelino Lopes diz assim; "Se nós ven
dermos·as úlÜmas vacas que temos, não há como pagar, 
Pór(Jue não temos mais nada." 

E, aqul, ·cabe uma apreciação.- Afinal de Con"tas, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, precisamente em 1978, o 
CT A enviOu um Oocumento secreto aos Gove-rnãdores e 
aos organismos regionais do Nordeste informando ·que, 
segundo estatísticas por ele alinhadas e incursas numa 
curva matemática, durante uns cinco anos, a partir de 
i979, nós iríamas ter seca na Região. E ele não chamava 
de seca total; .. dizia que teríamos chuvas em períodos con
centrados e grandes períodos de ausência de chuva, o 
que iria, sem dúvida, acarr.etar uma quebra na produção 
agrícola e seguramente, também; uma quebra no acúmu
Io de água do.s açudes públicos, rios e mananciais exis
tentes no Nordeste. 

Estamos em 1983 e a situação é·essa que estamos ven
do. O Governo lança mão de um mecanismo, o único 
que ele tem, de abrir frentes de emergência, de mandar 
milhares de carros-pipa para atender à população rural e 
isso !"'Ião leva a nada, porque são bilhões de cruzeiros que 
se vêm gastãndo no Nordeste, ao invés de tomar uma 
providência concreta, mínima, como daqui várias vezes 
dissemos. Ao invés de se cuidar de grandes obras - o 
que não podemos fazer - o melhor seria cuidar de pe
quenas obras, reunindo aquela população rural que 
mora em núcleos, ao longo do semi-ãrido, e ali tentar, 
atr3vés de poços tubulares ou de aguadas, protegidas 
com plástico, ou ainda adotar .Ol!tras providênciaS deste 

_tipo, para socorrer os milhares de nordestinos que so
Trem a conseqüência das secas. 

-Agora, Sr. Presidente, temos a informação de que se 
formou no Nordeste um novo organismo, na sui::>-ENE, 
o Conselho Político, reunindo Governadon.;s para traçar 
uma política para o Nordeste. Ê o caso de se lembrar: 
Dom Pedro II, em 1870, disse que gastaria a última jóia 
de s.ua coroa para não ver mais um nordestino mói'rer de 
fome. A SUDENE foi cria"da, o Banco do Nordeste já 
tem mais de vinte anos, o ETENE tem mais de trinta 
anos, quando começaram as providências em relação ao 
Nordeste e nós ainda somos obrigados hoje, aqui; a ler 
um apelo dram~tico do Sindicato Rural de Trabalhado~ 
res do Município de Campo Maior, dizendo que a si
tu~ção irã se agravar! E vai mesmo! Porque este ano não --
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choveu nem a metade, nem um terço do que choveu no 
ano passado. Acreditamos que a partir do mês de julho 
ou agosto não haverá água nem para beber, quanto mais 
para atender aos rebanhos do N ardeste. 

Faço aqui, pois, Sr. Presidente, estes dois registras e 
um apelo ao Ministro do Interior, Sr. Mário Andreazza, 
advertindo a_ S. Ex• de que o problema lá no Nordeste é 
bem mais sério do que apenas medidas paliativas, como 
as que se vêm estabelecendo por lá. São milhare·s e mi
lhares de nordestinos que para não morrer de fome emi
gram. 

O Sr. José Lins- ~ermite-me V. Ex• um aparte? 

O SR..ALBERTO SILVA- Com todo prazer, ouço 
v. Ex•. 

O Sr. José Lin.s- V. Ex• está tocando rium ponto da 
f!Lai_(l_r r~levância para o Nordeste. Hã uma grande preo
cupação com a falta d'água na Região. Ã resPeito dísso 
estivemos há poucos dias com o Ministro Mário .A.n
dreazza pedindo-lhe mandar proceder a um levantamen
to de todas as fontes d'água existentes na r"egião assolada 
pela seca, para verificar qual o grau de segurança de que 
hoje dispomos. Há poucos dias estivemos em Comissão, 
no Gabinete do Presidente do Banco Central, solicitando 
uma linha de .crédito especial, de longo prazo, com ca
rênc:!a e. a custo baixo, para a forrilação de pequenas fon
tes -d'água: poço profundo, pÕço raso, cacimbõeS, poços 
amazonas, cacimbas, enfim, o que for possível. Há um 
verdadeirO pâtiico na região, e a impressão, é que, daqui 
para o fim do ano, ao invés de 800 cidades bçbendo água 
de carro pipa, de 50 a 100 km de distância haverã muito 
mais. Portanto, é melhor prevenir o mais cedo possível. 

O SR. Ãi~BERTO-SILV A . ..:..._ Nobre Senador, eu agra
deço as informações de V. Ex•, mas quero acrescentar 
que, realmente, essas medidas são necessárias e urgentes 
porque nós estamos diante de uma calamidade que jâ 
vem se repetindo. Isso é o pior! Além dela, sabe V. Ex• 
que essa estória dos créditos bancãrios, cOm relação a es
ses pequenos e méd.iás produtores do interiQr nord~tino 
e principalmente-dos que estão na área da seca ê algo que 
também merece atençãO. Eu gostaria de ouvir de V. Ex• 
se realmente alguma medida foi toroa.da de maneira ge
ral, para que esses débitos sejam congelados, atê que 
chova, digamos, se daqui a dois anos começar a chover 
no Nordeste, eleS não querem mais do que isso -e eles 
tenham uma oportunidade de pagá-los. Agora, se o Ban
co lnsiste em receber-agora é .. matar a gàlfnha dos ovos 
de ouro", quer dizer: vende a terra, vende as vacas. E 
paga o banco com o quê? 

_ Por isso eu pediria a V. Ex.• que, como Líder do Go
verno, nos desse uma informação: Hâ alguma m"edida 
concreta nesse sentido? 
- Porque, note bem V .Ex', Senador José Uns, um pe
queno, tnêdio pr:-odutor rural que tomou um empréstimo 
no banco, está vendo a falta d'ãgua na frente, a famflia 

_ .rn.orrendo de sede, de fome, e o banco à porta dele dizen
do: "Agora tomo sua vaca, seu terreno e sua casa". Estes 
dois documentos que tenho em mãos dizem respeito às 
duas coisas. 

Perguntaria a V. Ex•~ Por que não a dotar a medida de 
Congelamento até.que choVa? E ato povo nordestino pa
gará. V. Ex~ sabe muito bem que o povo não fica deven
do: E uma questão de homa para o nordestino pagar o 
empréstimo. Ag~ora, ele não pOde pagar sem chuva, sem 
água e com o banco à sua porta. 

O Sr. José Uns- Agradeço a V. Ex• a oportunidade 
que me dá, em trazer mais um esclarecimento sobre esse 
problema. V. Ex• tem razão. O nordestino é bom paga
dor; ele se endivida e para pagar ao banco ele vende a va
ca, ven~e o boi, vende a casa, vende a terra, se descapita
liza, mas paga. Isso, porém, é prejudicial à sua econOmia 
e ao bem-estar desses pobres sertanejoS. Como jâ. esta-
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mos há alguns anos ou em seça ou com inverno deficien
tes estivemos há poucos dias, mais precisamente anteon
tem, us autoridades monetárias, inclusive, o Sr. Carlos 
Langoni, Presidente do Banco Central, solicitando algu
mas medidas em caráter de urgência. E essas medidas es
tão dirigidas exatamente no sentido de ajudar a resolver 
essas preocupações de V. Ex• Foram elas: prímeiro, a 
agilização do PROAGO, no caso das safras frustradas. 
Segundo, a anistia geral das dívidas dos pequenos e mi
croprodutores. 

O SR. ALBERTO SILVA- Exãtame-nte.-

O Sr. José Lins- Esse pessoal está hã anos plantando 
com empréstimos de custeio, oferecidos, principalmente, 
pelo Ban~o do Brasil e pelo Banco do Nordeste, mas não 
colhem nada. Então, eles não têm a menor condição de 
pagar. 

O SR. ALBERTO SILVA- Há quatro anos ... 

O Sr. José Uns- Em vez de pedir um adiamento para 
o pagamento dessas dívidaS, o que solicitamos_ foi a anis~ 
tia total, foi a dispensa, foi a anulação ~os débitos desses 
micro e pequenos produtores. A terceira medida foi a 
prorrogac;ào dos débitos dos produtores médios. Esses já 
dispõem de condições mais consistentes, não teriam as 
suas dívidas dispensadas, mas teria-m os juros incorpora~ 
dos ao principal e um adiamento do pagamento das su~s 
obrigações, até o próximo inverno, que pode ou não ser 
no ano que vem. Uma outra medida sugerida, nobre Se
nador, foi exatamente essa relacionada com o financia
mento de pequenas fontes de água. Essa me parece da 
maior urgência porque há um verdadeiro pânico e, cõmo 
V. Ex• sabe., no meio rural e nas pequenas cidades. _Se 
isto acontece nas cidades, imagine V. Ex_, o que está 
acontecendo n<.IS pequenas propriedades rurais. Essas fo
ram us medidas solicitadas, não sào, digamos diffceis de 
ser atendidas_ Pelo menos nós esperamos, que o Presi
dente Figueiredo, que antes já concedeu a anistia à dívi
da de pequenos e microprodutores, nos ajude. Agradeço 
a V. Ex~ a oportunidude de dar_estas informações. V a~ 
mos espenlr que as autoridades, na próxima reunião do 
Conselho Monetário, aindu este mês_ nos dêe~ _uma de
cisão sobre isso. 

O SR. ALBERTO SILVA --Nobre Senador, ugra
deço as informações. Pediria .ainda a V. Ex' uma ínforR 
mação- V. Ex• sabe que todas essus medidas governa
mentais, tomadas em favor da região qUando autoriza
das elas ficO!m sujeitas a um enquadramento dos municí
pios, ao que eles chamam de área atingida pela seca..lsso 
é grave, nobre Senador, porque fica mais ou menos ao 
arbitrio de órgãos estuduais. que, não raras vezes, usam o 
processo político como meio de discrírriinftção neSte par
ticular. Lembro a V. Ex• que uns dois anos atrás cinco 
municípios do Norte do Estad_o, ex:.Hamente os municí
pios cujos prefeitos rião eram ·do partido do Governo, fi~ 
curam fora da chamada área seca por um simples capri
cho do Governador. V. Ex• foi um que ajudoU, junto à 
SUDENE, a que fosse desmanchada_essasituação para 
que a cidade de Parnaíba, a maior cidade do Estado, seca 
tanto quunto as outras, pudesse receber os benefícios 
bancários das medidas tomadas aqui de cima. 

Eu faria um apela a V. Ex_., como Líder do Governo 
que nas conversações se determinasse qUci :i. SUD.EN'E 
decidisse, sem a participação, neste particular, de órgãÕs 
estaduais, porque estes podem sofrer influências políti
cas e discriminar e.c;teou aquele município por não ser di~ 
rigidos por prefeitos do Partido do Governo. 

Eu espero que, neste caso, V. Ex• aja com a isenção de 
ânimo que o caracteriza, particularmente quando se tra~ 
ta do Nordeste. 

O Sr. José Lins - E rculmente, n.ubre Sena.dor, _é 
inudmissívcl que se abandonem popL!lações à sua pró-
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pria_sorte, por s:mples razões político~partidária. fSso-se~ 
ria i!bominúvel. 

O SR. ALBERTO SILVA- Mas já ocorreu. 

O Sr. José Uns- O apelo de V. Ex• serã levado à SU~ 
~oENt, ao Ministro Mârio An"dreazZa. 

O SR. ALBERTO SILVA - Bastaria que a SUDE
NE decidisse, e não ficar sujeito às Secretarias de Agri
cultum estaduais, que geralmente são ocupadas por poli~ 
ticos. 

O Sr. JMé Lins - E sempre com a atenta fiscalização 
de V. Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrig~do. Era 
isso o que eu tinha a informar nesta tarde, Sr. Presidente. 
(Muito bem/) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a 
pal.avra ao nobre Senador Fernarido Henrique Cardoso, 
como Líder. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
(Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem t:evi~ 
são do Õrador.) - Sr_ Presidente e Srs. Senadores; 

Pedi a palavra pela Liderança do PMDB para tecer ai~ 
guns comentá~!gs sobre declarações feitas hoje pelo Go~ 
verriador André Franco Montara, em São Paulo, e que 
chegaram ao meu conhecimento, e para, no ensejo de te
cer esses comentários, t"alvez acrescentar algumas conjec~ 
turas sobre o momento político que nós estamos viven~ 
do. 

Eu acredito que nesta Casa, nos últimos dias, e não 
data desses últimos, dias, e não só nesta Casa mas nesta 
espécie de cidadela democrática que é o conjunto da Cã
rnara e do Senado, nós estamos assistindo realmente a al
guns movimentos que são provavelmente. comuns nas 
democracias mas que: merecem reconhecimento do Sena
do. 

Em primeiro lugar, nós vimos aqui a presença de ilus
tres per~onalidades da República, que vêm revestidos da 
condição de eventuais cundidatos à Presidência. Eu que

.ro registrar a minha opinião pessoal de que isso é uma 
coisa positiva. Eu acho po~itivo que os assim chamados 
presidenciáveis venham ao con~.ívio do Congresso. 
Pode-se .a~reditar que talvez seja prematuro, e não serei 
eu o juiz àessas questões, mormente -porque são pessoas 
ligadas uo PI?S e não ligudas a.o PMDB. Mas eu registro, 
com satisfação, que venham aqui ao Congresso. E vejo 
_q~ela imprensa existe umfartQ_nqticiúrio a respeito de 

candidaturas que são postas, não diria nas ruas, mas 
pelo rrienos no Congresso. Acho positivo. 

Ontem, camirthundo pelos corredores, deparei-me 
com uma comissão que vinha fazer contratos com as li
deranças do Congresso Nacional, e essa comissão era 
composta por homens que desejam a legalização do Par
tido Comuni~ta Brasileiro. Pareceu-me também positivo 
que fosse pOssível, no lapso de dois, três dias, vermos ara 
candidatos à Presidência da República, ora setores da 
opinião brasileira que estão até hoje postos à margem da 
vida legal e que vêm ao Congresso Nacional para pedir a 
legalização de suas idéi<1s. Acho que esses eventos não 

-são banaís, não são ban<l.is e são bem um indicio de que 
nós est<1ri10s realmente dispostos no Brasil a avançar no 
prc:'cesso democrático. Não quero prejulgar, não sei qual 
-vai ser o encaminhamento desse pedido de Iegalizaçao 
que foi feito por esses representantes Qessa corrente de 
opinião, porém, acredito que seja conveniente registrar o 
fatoc de que em muito poucas democrar;:ias do mundo, se 
é que há alguma, ainda ex.istem situaÇões anômalas nas 
quais grupos que requeiram o seu reconhedmento legal 
não sejam utcndidos nas suus pretensões. Pessoalmente, 
_co.n.sidero, o meu partido também assim o considera, que 
é uma prova de vitalidade democrática a capacidude de 
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Uma~-democracia de reconhecer a legalidade de opiniões 
que, mesmo contrárias à maioria, muitas vezes, do pen~ 
sarnento vigente; ainda assim se. colocam dentro da lei e 
ao abrigo da Constituição. 

Ora, neste quadro. que me parece inequ!voco de um 
avanço democrático, e eu registro com satisfação, eu 
gostaria de acrescentar o que está acontecendo em São 
Paulo, onde também nós estamos assistindo a uma trans~ 
formação democrática.-

Muitas vezes, os que não estão perto dos acontecimen~ 
tos podem ter a sensação de que, talvez, haja riscos, aqui 
c ali, de que nas decisões do Goveroo do Estado, ou de 
que o Partido do qual me honro de ser Presidente endos
sem posições, endossem reivindicações que possam ace~ 
lerar o passo alêm do que seja suportável pelo conjunto 
do País, eu não creio isso. 

Tenho acompanhado de muito perto os acontecimen~ 
tos de São Paulo, embora guardando naturalmente adis~ 
tância necessária entre um chefe de partido e um chefe de 
governo, guardo também a proximidade necessária de 
alguém que sabe da responsabilidade política que tem e 
que é solidário com o Governo que foi recentemente elei

-to pelo meu Partido e com imenso apoio dos paulist_as. 

O Sr- Fábio Lucma- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR.F~·RNANPO HENRIQUE CARDOSO
Com muito praier. 

-O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Fernando Hen~ 
rique Cardoso, a legalização do Partido Comunista, a. 
que se referiu V. Ex~. é uma inadiável exigência do pro
cesso histórico brasileiro. Mas há um grande problema 
há considerar: a manutenção do Partido Comunista na 
ilegalidade é uma necessidade para o sistema e para o 
Governo no poder do Brasil, porque, uma vez legalizado 
.o Partido Comunista, desaparecerá_o grande pretexto 
desse regime de nos chamar a todos nós da Oposição de 
comunistas. Então, eu endosso~ se me permite V. Ex~, me 
solidarizo plenamente com a opinião de V. Ex•, a respei
to de .que é indispensável, não em três dias, mas em três 
horas, se fosse possível, o registro do Partido Comunista, 
a fim de que eles, .. detentores de idéias que adquiriram no 
dia~a-dia, no convívio com a Íllosofia, com a história, 
possam expof essas ídêias e suas reivindicações, dentro 
de um parttdo legalizado, conforme as leis em vigor em 
nosso País, de igual modo é legalizado o nosso partido, o 
PMDB, o Partido Democrático Social, o PT6, o PDT e 
outros partidos que, expressando correntes de opiniões, 
ideologias, possam obter na Justiça Eleitoral o seu regis
tro competente, e possam atuar plenamente dentro do 
processo político brasileiro. Minha solidariedade a V. 
Ex• e eu aproveito para, se me permitir, inserir no seu 
discurso ·a minha posição pessoa! favorável à legalização 
do Partido Comunista. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço o aparte de.V. Ex~ Acredito que a época em 
que poderia existir alguma razão do tipo fantasmagóri
ca, para imaginar que, ao não se dar a legalizaçUo do 
Partido Comunista brasileiro, fosse possível considerar o 
conjunto da Oposição como comunista, é uma época que 
está terminada. Por estar terminada e porque em meu 
caso pessoal não tenho sequer o mais mínimo receio, 
posto que minhas idéias são conhecidas e claras perante 
_<!-opinião pública do País, de qualquer tipo de confusão, 
eu não faço o aPeiO- entendo que V. Ex.f tampouco o 
faz oess_e sentido - 9 apelo para que haja mais esse pas
so democrático, em nome de umé! preocupação com uma 
distinção, não. Eu faço este apelo em nome da necessida~ 
de legítítl-i""a. àemocrática, de que re"almente nós termine
mos com receios infundáveiS.-

O Sr. José Lins - V. Ex~ me permite um aparte'? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Com muito prazer. 

O Sr. José Lins- Já não penso a mesma coisa sobre a 
legalízaçào do partido comunista, e digo a V. Ex~ por~ 
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que. A democracia é a mais legítima expressão do espfri
to político do homem; ela pressupõe o debate amplo, 
aberto, e, sobretudo, a manutenção da liberdade de ex
pressão. Ora, o ideal dos partidos políticos ê: conquistar 
o poder, mas o partido comunísta rião é um partido no 
mesmo sentido em que são o PMDB e o PDS. Por quê? 
Porque ainda que admitam-os o direitO de expressão do 
pensamento comunista, através de uma instituição _reco
nhecida, não poderfamos aceitar a realização do seu ob
jetivo fundamental, do ponto de vista político, qu-e-Seria 
a conquista do poder, E por quê? Porque neste momento 
ele nos negaria o direito de nos organizarmos, também, 
como partidos. O exemplo está aí em todo o mundo; nã_o 
é possível a um pártido democrático subir -áO podei", ein 
um pals dirigido por comunistas. Sou fa\iorável à livre 
organização, ao registro, -à legalização doS parti~os polí
ticos, mas àqueles que se assemelham aos nossos, nunca 
a um outro que, uma vez no poder, destrua a mesma li
berdade que hoje r"edama;. Este é o meu peilsánú~-ilto. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- O 
aparte de V. Exf- é esclarecedor. Quero apenas lembrar à 
Casa que eu fiz a-menção, en passant, a um fato que trie 
parece promissor, de que os dirigentes do partido comu
nista brasileiro tenham vindo até o Coilgrisso e tenham 
manifestado o seu desejo de legalização. Eu_ não poderia 
concordar em matéria de fato com V. Ex:"~, porque, em
bora seja notório que nos países onde houve a implan
tação, via rcvolucvionária, do comunismo, não há pluri
partidarismo - eu não nego nunca as evidências, não é 
do meu estilo -também é uma evidência que nas demo
cracias _ocidentais, em todas elas, existe a legalização do 
partido comunista. De modo que eu acho que não há 
contradição entre o __ que eu disse. Também não queria 
prejulgar; é preciso verificar qual é a fundamentação de.s
se pedido; essa fundamentação estará sujeita aos ditames 
da Corte Suprema e não do Legislativo, e_u não_ prejulgo; 
acredito que há requisitos que são necessâríos pãrã que 
essa legalização seja_ feifa; não H, dévo dizer, apesar de 
ter recebido o documento, e não acredito sequer que se
ria apropriado a nós aqui fazermos o julgamento dajuri
dicidade do pedido, ou do risco eventual que ele possa 
ter. Eu, pessoalmente, politicamente, acredito que o ris
co maior é o risco de nós não termos uma situação de
mocrática e tantarmos evitar a expressão legítima de cor
rentes de opinião que existem e que são atuan-tes·, e eu 
acredito que é muitO" natural que elas se expressem à luz 
do sol. 

O Sr. Jos_é Lins - Permite-me V. Ex'? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSQ -
Pois não. 

O Sr. José Lins- V. Ex~ tem razão. Há essa aparente 
vantagem, já lembrada por V. Ex', em conformar essa 
corrente de pensamento dentro da legalidade. E: o que fa
zem os países onde a democracia jáesu: fOrtalecida. 

O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte'? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. 

O Sr. Hêlio GtJeiros- Senador Henrique Cardoso, eu 
também não SO\.l comunista, nunca fui, mas não acho 
que comunista seja itiT'_a palavra feia e, como V. Ex• tam
bém disse no seu discurso, nem é fantasma para a gente 
ter medo dele, mas acho muito interessante essa situação 
no Brasil: o partido comunista é proscrito, é proibido, 
mas os seus líderes dão_ entrevistas pelos jornais, compa
recem ao Congresso Nacional, fazem tarde de autográ
fo~, noite de autográfos, os jornais declaram através dos 
líderes comunistas qual a posição deles em cada eleição, 
mas é proibido. O partido comunista legalmente e proi
bido no Brasil. Por isso que participo da impressão do 
Senador Humberto Lucena, que tudo não passa de uma 
indústria para manter amedrontados certos círculos so
ciais, aqui no Brasil. De modo que V. Ex• faz muito bem 
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em dar eco a essa presença, ontem, aqui, de um dirigente 
comunista, e que o Brasil trate o problema de uma mt~
neíra mais racional, mais razoável, mais lógica, e não 
com esse pavor e com esse temor todo. Portanto, embora 
nãã_sendo_comunista, acho que quem quiser ser comu
nista, pode ser. E V. Ex~ disse bem, que todas as grandes 
democracias do mundo têm o partido comunista, e ne
nhuma delas se sentiu afetada. Eu chego a_ dizer mais: 
mesmo que houvesse_ algum risco - por isso que a de
~ocracia é bonita, porque admite risCos, não é umã ditã
dura que não admita nada - devemos correr esse risco, 
se é que tal existiria. Embora V. Ex• tenha dito que ft~lou 
en passam sobre o problema, foi muito oportuna a colo
cação. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
- A-grãdeço a V. Ex~ o aparte. 

O Sr. Dinarte Mariz- Permite-me V. Ex~? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Dou o aparte ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz - Este é assunto .sobre o qual 
não podia _deixar de pronunciar-me, já que V. Ex~ com 
tanta propriedade está advogando uma idéia .. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço. 

O Sr. Dinarte Mariz - ... que muitos companheiros 
meus também advogam. Sou radicalmente contra a lega
lização do partido comunista dentro do sistema político 
bmsileiro, porquanto não nos podemos comparar com a 
Inglaterra, com os Estados Unidos e com outros países 
Qemocr:Oiticos do Mundo. Não possuímos a educação ne
cessária para termos a veleidade de querermo-nos nivelar 
a essas democracias ocidentais. (Não apoiado.') Faço 
sempre um reparo- V. Ex• vai-me pCrdoar, porque é 
um pouco primário: pergunto a V. Ex~ se convidaria 
para dentro de sua casa um inimigo. Meu argumento é 
exatamerite este: se o regime cotnunista é realmente 
oposto ao regime democrático e se queremos realmente 
c"riar um sistema democrático no País, como é que vamos 
trazer para dentro da nossa casa - ainda uma vez roais 
V. Ex' me perdoe, mas entendo que a nossa democracia 
ainda é uma hipótese, não estamos ainda dentro de um 
sistema democrático - como é que vamos trazer para 
dentro de nossa casa aquele elemento que realmente só 
tem uma finalidade: de destruir a nossa casa, destruir o 
sistema democrático. Então, parto deste princípio. Por 
exemplo, hoje os jornais estão aí anunciando o acordo 
do PTB com o nosso Partido. Quem sabe se amanhã o 
Partido Comunista também não seria um fiel da balança 
e, através disso, não conseguiria uma infiltração maior 
no Partido de V. Ex• ou no meu Partido? Não discu.to · 
partido, porque isso é coisa para o futuro. Talvez até 
pela idt~de não tenh<;J. o direito de pensar que vá assistir a 
c"oisas dessa natureza. Para ãrgumentt~r-se, é interessante 
que se_ pense nisto. Estamos vendo agora uma al_iança 
com o Partido Trabalhista Brasileiro que era fiel da ba
lança para nosso Partido fazer maioria dentro da Câma
ra dos D~putados. Já assisti, dentro do nosso sistema 
político, os. partídos se dividirem em Santa Catarina e
um partido conseguir só eleger um deputado estadual, e 
este passou muito tempo sendo o Presidente da As
sembléia, porque era o fiel da balança. Na realidade, ser
ve de argumento para que amanhã ou depois tenhamos o 
Partido Comunista na legalidade sendo fiel da balança 
da politica brasileira. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex' o aparte. Admito que, partindo das 
premissas das quais V. Ex• parte, a conclusão se segue. 
Não estou de acordo com as premissas de V. Ex', não es
tou de acordo com a primeira premissa, mais geral, de 
que não temos nós, brasileiros, maioridade política. Te
mos hoje uma maturidade política sulicientemente am
pla para permitir os passos necessários a uma in_stitucio-
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nalização partidária das diferentes correntes_ de opinião. 
Acredito, em seguida, que, além de já termoS essa matl..i
rid::~de política, existe outro dado de realidade - essa_ 
corrente de opinião existe, ê antiga e tem um enraiza
ment-o modesto e"ittre nós. Modesto, mas existente entre 
rtós. 1':: uma política errada a de se tapar o sol com a pe
neira. l! melhor reconhecer a realidade do que nos encer
numos nos nossos pensamentos. 

Mais ainda, como não prejulgo, acredito que a vonta
d_e de quem se acerca de uma poSição democrática deve 
ser encorajada, e não repelida. Tenho mais receio daque
les que não querem fazer um esforço de democratização 
-e há muitos à esquerdtl e à direita, não só à esquerda. 

O Sr. Dinarte Mariz- Pcrmite_-me V. Ex~ mais um 
aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. 

O Sr. Dinarre Mariz - Friso bem que n~tl.l parte ni:io 
me vai nenhuma outra atitude, a não ser a ideologia em 
que V. Ex~ eStá b~seado, que é o sistema democrático, A 
idéia comunista se choça com a idéia democrática. En
tão~ as democracias precisam realmente se cuidar, princi
palmente em países como o nosso. V. Ex• tem tudo para 
ser um homem otimista, e, sobretudo estudioso que é, 
merece'o respeito e t1 consideração de todos nós. V. Ex• 
enriquece esta Casa com sua presença. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex~ 

O Sr. Dinarte Mariz- Minha opinião é esta. Não sou 
inimigo dos comunistas, sou inimigo da idéia comunista. 
Até me dou com comunistas, cçmvivo com comJ.!nista.s. 
Acho que a idéia comunistu é prejudicial. Não sou doen
te, como muitos Qutros que acham que não se pode tocar 
na ferida. Aind<l hoje, os jornais comentam que cumpri
mentei ontem Giocondo Dias. Não o conhecia. Como 
comandei troPas, -effi 1935, contra ele e outros que ti
nham tomado o Governo do Rio Grande do Norte, pas
se-i e cumprimentei-o. Atê num tom chistoso lhe pergun
tei: Não me estú conhecendo? Ele me disse: Conheço-o, 
Senador Dinarte Mariz. Eu disse para os outros: todos 
vocês podem ser muito atuantes, mas este é p mais sabi
do, porque, quando estavam prendendo os comunistas 
lá, ele não apareceu. Até empreguei uma expressão- ele 
estava no mundo. Ele disse; "sou também um cidadão 
do mundo''. De maneira que não sou inimigo dos comu
nistas, sou inimigo da idéia comunista, combato a idéia 
comunista. Já disse a V. Ex~ que dentro do meu esquema 
político h~ muitos que advogam, há Ct>mpanheiros meus 
que advogam a legalidade do partido comunista. t: uma 
idéia, e cada um tem a sua. O meu pensamento é este. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Registro o pensamento de V. Ex~ Combt~ter idéia é um 
bom combate. O que registrei no Senado, e é meu pensa
mento, é-que o combate às idéias não deve vir,pari passu, 
com a intolerância- institucional. O combate de: idéias é 

necessário. Pode: crer V. Ex• que nesse combate de idéias 
não diria que estou ao lado de V, Ex~, porque seria falso, 
não estou, mas seguramente não estou ao lt~do daqueles 
para quem peço hoje uma possibilidade de legalização. 

O Sr. Almir Pinto - Permite-me V. Ex~ um aparte'! 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ouço V. Ex~ com prazer. 

O Sr. Almir Pinto- Já que estamos falando de idéias, 
tenho uma sobre o partido comunista. Sou daqueles que 
gostam de ter a descoberto a idéia do inimigo. Isto é im
portante. Depois, di7.er-se que ele ainda não entrou em 
nossa casa ... não concordo! Ele já entrou. E se não en
trou, flca pelas janelas e ataca no silêncio. Ainda acredi
to que. se o partido comunista obtivesse sua legalização, 
primeiro famas, saber, num pleito dcitoral, quantos eles 
eram no território nacional, segundo, não estariam 
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infiltrando-se em partidos democráticos, tumultuando
os, e trazendo isto que todos sabemos que vêm trazendo 
aos outros partidos. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeça V. Ex• o aparte que mostra, uma vez mais! que 
procede o meu otimismo. E procede o meu otimismo 
porque o sentimento de que é necessário avançar demo
craticamente é um sentimento que alcança a todos os 
Partidos desta Casa, eu diria a todos os partidos brasilei
ros. Esta, a razão essencial pela qual faço este registro 
com satisfação; é que vejo, Por um l~p.o, uma vontaçle: da 
legitimação, e por outro, um espíríto de tolerância demo
crática. 

Se me permitem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reto
mar o fio da meada. 

O que me trouxe, a esta tribuna foi principalmente o 
pronunciamento do Governador de São Paulo, pelo qual 
o Governador Franco Montoro chama a atenção para a 
necessidade daquilo que S. Ex~ designou de um novo f~ 
deralismo. 

Já tive oportunidade, neste Congresso, de mencionar 
as dificuldades pelas quais os Estados passam hoje, não 
só o meu Estado, mas o conjunto dos Estados, no que 
diz respeito à questão tributária, no que diz respeito à 
possibilidade de sobrevivência, especialmente nesta épo
ca de crise. 

Não me é du.do a ingenuidade, lamento! Preferia po
der desfrutar dela. Embora minhas luzes econômicas se
jam escassas - mas não são suficientemente escassas 
para que eu possa ser ingénuo - seí que-a mera reforma 
tributária tampouco vai resolver a questão. Sei que no 
momento em que as vacas são magras, um momento de 
retração, dificilmente, mesmo -com reforma tributária, as 
dificuldades serao sanadas. Realmente, a prosperidad~: 
dos estados vai depender tanto da reforma tributúria 
quanto de uma politica de investimentos. E não pode h <l

ver investimento se não existem fundos de acumula~ão_ 
suficiente, -como é o caso, na conjuntura atual. 

Mas é possível minorar essas djficul<iades. O Governa.,_ 
dor Franco Montoro, õlO pedir ao Congresso Naci.9nal 
dirigiu-se ao Presidente desta Case~, Senador Nilo Coe
lho, pe~ra que encampe a idéia. E eu reitero esse pedido 
em nome do Governador, no meu próprio e no do meu 
Partido, pare~ que a questão do fortalecimento do mu
nicípio e dos Estados não venha <1 ser tratada, entre nós, 
como uma questão partidúria, uma vez que é uma ques
tão nacional, de natureza constituinte, que diz respeito 
ao modo pelo que~l nós vamos poder levar adiante o pro
cesso político da Federação nos anos -vindOurõS, que 
transcende, a meu ver, à opin-iãO de partido, que ieciuCf
uma opinião muito mais enraízada no conhecimento do 
que é a realidade brasileira. 

O Governador Franco Montoro, em seu pronuncia
mento, apela a que o Congresso, o Senado, especifica
mente, e o Presidente do Senado, como Presidente do 
Congresso, encabece um movimento, que seja expressi
vo, no sentido de uma reformulação das relações entre o 
Poder Central e os estados e municípios, que vai passar, 
necessariamente, peta questão tributária. 

Ontem, suponho, vimos com que angUstia os Senado
res Dinarte Mariz e- Martins Filho discutiam a questão 
relativa a um Estado da Federação, que necessitava ur
gentemente de alguns recursos externos. Sabem V. Ex~s 
que o meu Partido aprovou o pedido, como, acredíto, 
normalmente temos feito nesta Casa. O espírito do fnte
resse da população sobreleva ao espírito de querela. Por 
isso mesmo assistimos, no dia-a-dia as imensas dificulda
des que os Estados e os municípios atravessam, e que, 
provavelmente., estamos chegando ao limite. 

No discurso que tive o gosto de fazer, aqui, há algu
mas semanas neste Senado, ponderei que havia uma si
tuação econômica de asfixia. Não atribui eSsa asfixia à 
intenção- tenho sempre cuidado nas palavras- a uma 
polítíca deliberada que visasse asfix..iar. Atribuí a uma es
pécie de cristalização de práticas equivocadas, que leva
ram ao estrangulamento da nossa economia. E~- hoje, 
para que alguns Estados, peta menos, possam seguir 

adiante com suas tarefas rotineiras de adminis!ração, 
faz-se necessário uma certa transigência até mesmo da 
norma, até mesmõ do imperativo legal. Propus, talvez 
ancorado no meu pouco conhecimento do modo de fun
cionamento de Comissões no Senado, outro dia, que ai~ 
terássemos a instrução n9 62, que limitava a capacidade 
de endividamento dos Estados. Não propus isso com sa
tisfação, porque nenhum brasileiro pode propor, com sa
tisfação, que b.aja normas para que a dívida ainda au
mente. Propus essa medida com angústia- tive quere
conhecer- com pesar. Mas não era oportuno, não era 
viável, naquele momento, uma altemção na norma. 
Aceitei o ponto de vista da maioria- tínhamos a maio
ria - que me pareceu interpretar melhor o espírito da 
Consl!fuiÇão, e retirei o meu parecer, Que pretendia am
pliar esse limite de dívida. Mas propugnei por uma inter
pretação mais liberal que, aliás, foi dada pelo Ban~o 
Central em 1979, no que diz respeito ao endividamento 
dos Estados. Acredito que essa solução transitória agora 
mereça, não no que diz respeito a São Paulo, mas à si
tuação brasileim, uma reflexão~ mais profunda. Quero 
crer que, na Comissão de Economia do Senado, chegou 
o momento de revermos _essa norma, como chegou o mo
mento, também, de nós realmente, abrirmos o debate 
sobre a reforma fJ.Scal e tributária. Não quero avançar 
mais nas idéias. Acredito que há um retrocesso quando 
se compara a Constituição de 1967 com o diploma legal 
vigente, no que diz respeito à distribuição de rendas en
tfe os municípios, os Este~dos e a União. Creio que é na 
crise - estamos nela - que é possível, nesse terreno, 
avançar o sinaL · 

O Sr._José Uns -Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não. Ouço, _com o maior prazer, o aparte de V. Ex~ 

O Sr. José Lins - Nobre Senador, estou de pleno 
acordo -com V. Exf Essa situação dos Estados e Municí
pios está preocupando u todos. Há d_ois anos, iniciamos, 

- no Senado, uma espécie de boicote à aprovação ge em
pi'êSfin"los, mesmo 'internos, para os Estados e Municí
piOs. A meu ver, i;to trouxe um grande prejuízo para as 
administrações tanto: municipais coino estaduais. Uma 
outra observe~ção é que a crise não ê realmente do Poder 
Público Federal. São Paulo é o Estado mais rico da Fe
deração. Coopera em termos de Imposto de Renda e.lPI, 
com ina"is dã nleiã:de -de"toda a renda nacional, de toda a 
receita tributária da União. E a renda per capita de São 
Paulo é bem maior do que a média da renda dos outros 
EStados. Hoje, mesmo a Grande São Paulo tem suas 
füríveiS dificuldades. Além de apoiar a solicitação de V. 
Ex~. como aliás fez também fez o Presidente da Comis
são, o nobre Senador Roberto Campos, por considerar
mos justo, estou de pleno acordo com V. Ex• de que al
guma espécie de Concenso para o tratamento dessse pro
grnma, acírria dos ín-têiisses políticO~pafÚdários, é essen
-cial. E, da minha parte c do nosso Partido, certamente 
eStãroimOs com a mente aberta para dialogar, para trocar 
idéias, pura buscar soluções, na certeza de que nós, com 
isso, só vamos contribuir para ajudar o País. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex' 

O Sr. DinarU' Mariz - V. Ex• permite? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Ouço V_ Ex•, Senador Dinarte Mariz. 

O Sr. Dinarte Mariz- V. Ex• está abordando um dos 
assuntos, a meu ver, mais sérios do momento. E nós, do 
Nordeste, principalmente, não poderíamos deixar de 
apoiãr a idéia que V. Ex•, com tanto brllho, com tanto 
talento,_ e, sobretudo~ com tanta cultura, está desenvol
vendo nesta tarde no Senado FederaL Nós, do Nordeste, 
sentimos, mais do que outra região qualquer, a necessi
dade desta reforma tributária. E quero dizer a V. Ex' que 
a idéia. é tanto mais propfcia ao momento, que nós esta
mos vivendo um regime dífefente.-Temos uma Consti-
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tuição que _diz que vivemos num regime federativo, 
quandõ, de fa"t"o, viven1os num regime unitário. EiltãO, 
nada mais õportun6-eSse assunto, principalmente quan
do tratado por um Senador do talento, da inteligência e 
culturá de V. EX•, merecedor de todo nosso acatamento, 
para chegarmoS-a bom termo e, amanhã, podermos dizer 
que o Brasil vive realmente num regime federativo. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex~ as palavras tão generosas a meu res
peito e o aparte de apoio que me deu, que bem mostra, 
Sr. Presidente, que o desejo do Governador Montoro es
tá bem fundado. S. Ex• se fundamenta numa aspiração 
que, diria, é de todos os Municípios e de todos os Esta
dos da F ederaçào. 

O Sr. JUlio Guelras- Permite-me V, Ex• um aparte? 

O SR..FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Çom prazer. 

O Sr. Hélio Guelras - Senador Henrique Cardoso, 
quero referir-me à observação que V. ExJ fez há pouco a 
respeito da necessidade de se espantar esse jugo do Sena
do com relação a esse problema de empréstimos para Es
tados _e Municípios. Eu não vejo nenhuma razão para 
que por exemplo, como está aqui, hoje, na nossa pauta, a 
Prefeitura de Poxoréu venha pedir licença ao Senado 
para contrair empréstimos com a Caixa Econômica do 
Estado de Me~ to Grosso. Que condições tem o Senado 
para dizer que deve ou que não deve fazer, para dizer se 
o plano de aplicação é bom ou se é ruim? É lógico que 
muito mais competente para decidir isso é a Prefeitura e 
a Câmara MunicipaL Desde que a Câmara Municipal 
.::rutorizasse esse empréstimo, eu acho que isso deveria es
tar sacramentado, lc;galizado, sem necessldade dessa dis
persiva e cabulosa intervenção do Senado, a ponto, emi
nente Senador- e V. Ex! fez referência ainda hâ pouco 
- de provocar atritos de ordem político-partidária re
gional que não têm nada a ver com a competência das 
comissões técnicas desta Casa. De modo que eu, deras
pão, também apóio V. Ex' neSsa tentativa de se alterar 
um pouco essa legislação, para permitir que o Municipio 
de Poxoréu, se quiser fazer um empréstimo qualquer 
com a êaixa Econômica, o faça livremente, entendendo
se apenas o Prefeito e a sua Câmara Municipal e a dispo
nibilidade da Caixa Econômica. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço a V. Ex• o aparte que reafirma o que disse: a 
necessidade imperiosa de nós entrarmos em matéria 
constituclonal, porque isso atinge a Constituição, diz 
respeito à Constituição. Se nós hoje passamos por essas 
discussões às vezes tediosas, e muitas vezes formais, por
que como bt!m disse V. Ex• não dispomos das infor
mações suficientes para julgar, com discernimento, a ma
téria, é porque nóS_ estamos sujeito ao imperativo constf~ 
tuciónal. Creio que é chegado o momento de revermos 
essas questões, e de revermos essas questões com o 
espír1to'liue fOi ·aqui assin8.1àdo hoje, não por mim, mas 
por todos os Senadores que se manifestaram na matéria, 
com o espfrito de quem pretende, realmente, manter e 
avançar o processo-democrático brasileiro, respeitando a 
idéia federativa. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite-me V. ExJ um 
ape~.~te? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Poif> não. 

O Sr, Roberto Saturnino - De acordo. Ouço o pro
nunciamento. de V. Ex~ e os apartes com o interesse que a 
matéria exige de nós. O que me preocupa nesta questão 
toda, Sertador é o Poder público brasileiro que foi capaz 
de permitir a assunção de duas dívidas inteiramente im
pagáveis, a dívida externa e a dívida interna federal; o 
que me preocupa é que, na ausência de normas, de algu
ma norma limitativa ou condicionante desses emprésti
mos estaduais e municipais, tenhamos, muito em breve, 
uma terceira divida írripagá-vel que seria a dos Estados e 
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Municípios. Dai porque, apesar deste sentimento de ino
cuidade com que nós ana!ísamos c votamos cada um des
ses projetas que enchem a nossa pauta, eu teria certo cui
dado, no rever esta matéria, tendo em vista que o essen
cial, além da regulamentação, do disciplinamento atra
vés de certas normas, o essencial é, como diz V. Ex', are
forma tributária capaz de dar recursos firmes aos Esta
dos e Munidpios para que hujam autonomamente dis
pondo. Esse .assunto é. tema de muitos congressos, du
rante os quais há sempre um total consenso a respeito da 
necessidade. No e_n_tanto, por um desses mistérios que ca
racterizam o regime político brasileirO,- esse consenso 
não se transforma em r_ea_!idad_e, porque há, enfirri, apre
sença do Poder Central abafando essas iniciativas. Acho 
que a reforma tributária estã talvez a[ entre os 1 O princi
pais problemas que nós temos que discutir hoje. E não 
apenas me preocupa a reforma tributária, mas também 
suas duas dimensões: essa_ da redistribuição dos recursos 
ar.·ecadados, entre as esferas do Poder, e a dimensão da 
origem dos recursos, isto é, da distribuição do em::_argO 
tributário através das pessoas ffsícãS~ das empresas e 
tudo mais, a questão da tributaçãc do_s ganhos de capi
tal, de heranças, enfim, esses assuntos que têm sido trata
dos. Mas, de qualquer forma, é muito válido o apelo do 
Governador Montoro, o pronunciamento, o discurso 
que V. Ex~ faz, os apartes que recebe, porque se vai 
criando, se vai engro:ssando essa corrente de __ opinião 
pública que precisa sacudir esse problema e o Congresso, 
retomando as suas prerrogativas, entrar no assunto e de
liberar de ac_ordo com esse consenso que hoje domina a 
Nação. Apenas, para encerrar o meu aparte, duas pala
vras sobre a primeira parte do discurso de V. Ex'- eu 
cheguei no meio, nào tive oportunidade de falar - mas 
quero manifestar, também, cm nome do meu Partido, a 
opinião totalmente favorável à legalização do Partido 
Comunista como sendo uma das principais condições de 
termos, realmente, no Brasil, um regime plenamente de
mocrático. 

O SR. FERNANDO HEi'/R!_QllE CARDOSO- Eu 
agradeço ao nobre Senador Roberto Saturnino Braga, e 
gostaria de. esclarecer o meu pensamento a respeito da 
norma constitu__cional que limita a possibilidade de endi
vidamento. Eu niío sou contrário a uma norma. Eu con
cordo com V. Ex.~ que nós poderíamos arriscar a uma 
terceira dívida ainda mais descontrolada do que as ou
tras duas dívidas que_jâ nos atormentam. Creio qlle-não 
propus eliminar-se alguma norma a respeito, apenas eu 
acredito ser necessário rever, nas linhas propostas por V, 
Ex~. que são as mesmas, acredito, que_o Senador Hélio 
Guciros adota. 

O Sr. José UnS- V. Ex.• me permite1 (Assentimento 
do vrador.)- Senador Fernando Henrique Cardos:er. há 
uma diferença grande _entre as dívidas em cruzeiros con
traídas pela União - e o Senador Roberto Saturnino 
sabe disso--:- e _aquelas contraídas pelos municípios. As 
dívidas em cruzeiros contraidas pelos municípios, nor
malmente, são para aplicação _em investimentos ql.le ofe
recem um retorno direto. Caso, por exemplo, das habi
tações do BNH, o caso _do _sistema de abastecimento d'á
gua que constituem, praticumente, o grosso das dívidas 
municipais. São aplicações para populações que preci
sam das suas casas, precisam de água, precisam de sanea
mento básico e que pagam diretamente. :É verdade, tam
bém, que há uma certa margem de inadimplêncía nesses 
programas, sobretudo naqueles que estão dirigidos para 
as camadas mais pobres da população. Mas isso decorre, 
em grande parte, da inadequação do tipo de recurso do 
Fundo de Garantia, que tem que ter a sua correçào mo
netáriu e ele incapacidade, quase intrínseca, dessas popu
lações de baixa renda de acompanhar a inflação. E quan
to à revisão das Rt!Soluções do Senado, n9s 93 e 62, se 
não me engano, V. Ex' que faz parte da nossa Comissão 
de Economia, já sabe que a Comissão jã aprovou essa re
viSão". O Senador Gueiros levantou o problema de que 
seria impossível ao Senado perceber se convém ou não 
emprestar um certo volume de_ recursos à pequena Pre
feitura do Poxoréu ... O problema é que há quem defenda 
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a tese de que o Senado avacou a si o direito de analisar 
esses projetos, mas que a Constituição apenas atríbui ao 
Senado o dever de analisar os projetas de empréstimos 
externos. E assunto também para a revisão das duas re
soluções que, certamente, em breve, serão feitas na Co
missão de Economia, como proposta, evidentemente, 
para o Plenário do Senado. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Agradeço u V. Ex• E certo que ria Comissão de Econo
mia essa discussão será travada, portanto, estamos enca
minhando a possibilidade de uma solução mais satisfa
tória da questão. 

O Sr. Mário Maia- Permite-me V, Ex•_um aparte? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Pois não, 

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador F:ern_ando Henri
que Cardosó, chegamos a acrecÚtar que tod~s os males 
que estamos sofrendo atualmente são decorrentes da fal
ta de atenção e do mau trato que se vem dando, por al
guns anos a fio, à unidade fundamental do organismo da 
nacionalidade, do organismo pâtrio, da organização 
p-olítica do País, que é a célula mater da nacionalidade, o 
município. Acho que quando as células de um órgão es
tão doentes, o órgão inteiro se apresenta doente. Quando 
as células de um organismo, na sua totalidade ou cm 
quase toda sua totalidade, se apresenta com sintomas pa
tológicos, a patologia se expressa através_de todo o orga
nismo. Então, o organismo naciOnal está doente por essa 
falta de atenção que se tem dado à alimentação, digamos 
assim, social, económica e política que se deveria dar ao 
Município. Então, veja que todas as carências que se 
possam- emaginar são decorrentes de uma hipertrofia 
exagerada da União, que destruindo as Unidades de Fe
deração, que .seriam, digamos assim, os órgãos do gran
de organismo da Nação, destrói mais intimamente as 
células desses órgãos, que são os municípios. E veja bem, 
nobre Senador, não querendo ser longo no meu aparte, a 
esdrúxula situação em que se encontra o Estado dQ Acre, 
no presente momento, situação que o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados, que a Nação inteira parecem 
não tomar conhecimento do grave fato histórico que está 
ocorrendo, como mais um elemento destruidor da Fede
ração. Como V. Ex• sabe, nós já falamos aqui, n~? ple
nário desta Casa, que o nossO Esúido,-o-Estado do Acre, 
se encontra, no presente, sob intervenção federal branca 
desde o dia 15 de março, quando o governador eleito em 
15 de novembro assumiu o Poder. Isto porque dos 12 
municípios de que é formado o Estado do Acre, II estão 
nas __ chamadas áreas de interesse da segurança nacional, 
como se neste País houvesse áreas de interesse da segu
rança nacional e áreas de não interesse da segurança na
cional. Eu, no meu particular pensamento de brasileiro, 
imagino -que qualquer palmo do territóriO nacional inte
ressa á segurança nacional, não apenas determinados 
municípios de área de fronteira, onde estejam algumas 
obras faraónicas do Governo. Portanto, valho-me do 
discurso do V. Ex•, para fazer, mais uma vez, esta denún
cia grave, da situação em que se encontra o Estado do 
Acre, so_b intervenção federal branca, porque o governa
dor do Estado do Acre, atualmente, es_tã administrando 
única e simplesmente o Município da Capital, o Municí
pio de Rio Branco; todos os outros municípios estão sen
do administrados pelos prefeitos nomeados pelo PDS, 
anteriOrmente. E S. Ex•, o governador- mais grave ain
da- já foi perante o Presidente da República solicitar a 
modificação dessa anomalia jurídica, mas até hoje o Pre
sidente não deu uma resposta. Portanto, acho que os ma
les que advém, no presente, para toda a Nação brasileira, 
decorrem da falta de atenção dos poderes públicos- e o 
Congresso Nacional tem uma grande culpa nisso- para 
com a célula ma ter da nacionalidade, que é o município. 
Sou muito grato pela sua atenção. 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -
Sou eu quem agradece a V. Ex~ pelo reforço do meu ar
gumento no sentido de que as modificações que se fazem 
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necessárias, hoje, no Brasil, ultrapassam de muito um 
ponto isolado aqui e ali e mesmo a questão tributária. 
Levantou V. Ex• uma questão eminentemente política. 
Eu só temeria que, a partir da observação justa de V. 
Ex', de que cada palmo do território nacional "interessa à 
segurança, o que é verdade, que se deduza daí que cada 
um desses palmos deva ter um interventor ou um prefei
to nomeado. Tenho a certeza de que esta interpretação 
não poderia ter acolhida aqui, mas quero registrar, por
que como já vi coisas bastantes disparatadas em matéria 
constiiUcíoi1al, de repente a sua observação poderia 
levar-nos ao absurdo, não de V. Ex•, mas de uma fn(er
pretação escorregadia do que seja segurança nacional. 

Para terminar, Sr. Presidente, eu não apenas reitero O 
apelo do Senador Franco Montoro, como acrescento, 
agora, especialmente depois que o Senador Saturriino- feZ 
urrrã menção bastante catastrófica, mas Correta, relãtívã 
a um possível terceiro endividamento; apenas quero ter
minar por-dizer que esta crise eccinômica que está subja
cente a cada um dos nossos atos - e eu acredit-o que a 
questão da dívida interna que não vou discutir, hoje, por 
ser matéria ainda mais controvertida que a reforma tri
butária, mas que tenho para mim que terá conseqaências 
quiçá mais graves a(nda que a questão do endividamento 
externo - tudo isto, ao invês de nos levar a uma atitude 
de receio, de pessimismo e de temor de avançar, acho 
que ao contrário nos incita a modificar, nos incita que, 
porque estamos numa situação tão difícil, nós poSsamos 
avançar mais, ·nós devamos avançar mais. 

Dizem que, em chinês, quando se escreve crise, seco..:_ 
loca ideogramas que dizem, ao mesmo tempo, impasse e 
saída. Quem sabe, jã que estamos no impasse, com um 
pouco de persistência, com um certo e necessário empe
nho cívico seja possível encontrar alguma saída. E a saí
da é a política. "t por isto que o Governador de São Pau
lo, ao invés de se queixar a respeito das dificuldades fi
nanceiras do Estado, que são graves, são grandes - e 
hoje em dia, quanto mais rico é o Estado, como disse o 
Senador José Lins, maior a dificuldade dele, porque a 
crise é dos ricos, é das empresas, não é a crise daqueles 
Estados que já estão numa situação de maior penúrta e 
que dela não se afastaram, talvez, mas não se agravaram 
pela forma de endividamento - crise hoje é a crise dos 
ricos- eu gostaria de terminar por dizer que o apelo do 
Governador não foi na direção de pedir medidas imedia
tas de reformas financeiras, mas foi com o propósito de 
direcioilar a saída da crise pelo caminho político, um ca
minho político passando por uma revisão sobre a égide 
do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, que V. Ex' inicie já os debates relativos 
a uma reforma profunda da tributação, tendo em vista a 
necessidade do novo federalismo. 

Agradeço a V. Ex•s (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, 
projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. [li-Secretário. 

São lidos o~ seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1983 

u Acrescenta dispositivo à legislação orgânica da 
Previdência Social, ampliando a definiçilo de depen~ 
dente para efeito de assistência médica." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jl' t acrescentado ao art. 11 da Lei n9 3.807, de 
26 de agosto de 1960, o seguinte § 69: 

"'§ 6<? São considerados dependentes do se"gura· 
do, atê a idade de vinte e quatro anos, exclusiva
mente para fins de assistência médica, seus filhoses· 
tu_dãntes não vinculados a qualquer sistema previ
denciãrio." 

Art. 29 Os encargos decorrentes da execução desta lei 
corrcr~_o à conta dos recursos normais destinados ao cus
teio du assistência médica da Previdência Social, espe
cialmente dos resultantes da aplicação do disposto no 
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art. 2\" do Decreto~lei n~' 1.910, de 29 de dezembro de 
1981. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justificação 

t mais do que notório -qUe os filhos dos segurados da 
Previdência Social, até a idade de vinte e quatro anos e 
quando não vinculados a qualqu~~ _sistema previden
ciário, sendo estudantes, vivem efetivamente na con
dição de seus dependentes. t que não exercem atividade 
!aborativa remunerada e, pois, têm os seus estud(;S-cus
teados pelos pais. 

Entretanto, tais pessoas, na definição rigorosa da lei, 
não são dependentes do. segurado, sequer para efeitos de 
assistência mêdica, o que acaba sendo uma injustiça .. 

A proposição que a respeito ofetéce~os à conside
ração da Casa cuida de reparar tal inj_ustiça, nªç_ se omi
tindo de indicar a fonte de custeio," em atendimento ao 
preceituado no parágrafo único do art. 165, da CF. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1983.- Nelson Car
neiro. 

LEGISLAÇÃO ('fTA1i/( 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

.. ~··· ' ......... ~ .•....... ~--;: -~ .... -~ -~·-+ 

Art. 11. Consideram-se dependentes dos segurados, 
para os efeitos desta Lei: 

l - a esposa, o marido inválido, os filhos de qualquer 
condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as 
filhas solteiras de qualquer condição menores de 21 (vin
te e um) anos ou inválidas; 

Il -a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só 
poderá ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 
(sessenta) anos ou inválida; 

Ill - o pai inválido e a mãe; 
IV- os irmãos de qualquer condição menores de 18 

(dezoito) anos ou inválidos, e a's irmãs solteiras de qual
quer condição menores de 21 (vinte e um) anos ou inváli
das. 

§ 19 A existência de dependentes de qualquer das 
classes enumeradas nos itens deste artigo exclui do direi
to às prestações os dependentes enumerados nos itens 
subseqüentes, ressalvado o disposto nos §§ 39, 49 e 59 - -

§ 29 Equiparam-se aos filhos, nas condições estabel_e
cidas no item I, e mediante declaração escrita do segura
do: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicia!, se ache 

sob sua guarda; 
c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua 

bens suficientes para o próprio sustento e educação. 

§ J9 Jnexistindo espo_s_a.ouin.-artdo invãlido com di
reito às prestações, a pessoa designada poderã, mediante 
declaração escrfti do Segurad-o, concorrer com os filhos 
deste. 

§ 49 Não sendo o segurado .civilmente casado, 
considerar-se-á tacitamente designada a pe..c;soa co~ que 
se tenha casado segundo rito religioso, presumindo-se 
feita a declaração prevista no parãgrafo anterior. 

§59 Mediante declaração escrita do segurado, os.de-
pendentes enumerados no item III poderão concorrer 
com a esposa ou o marido inválido, ou com a pessoa de
signada, salvo se existirem filhos corn direito às -pres
tações. 

(Às Comissões de Con.Ytliuicdo e Justiça, de Legis
lação Social e de Financas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 86, DE !983 

D!spõe sobre a profissao do Técnico em Enferma
gem, regula o seu exercrcio, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 t livre o exercício da profissão do Técnico 
em Enfermagem em todo o território nacional, observa
das as disposições da presente LeL 

Art. 29 -Poderão exercer trabalhos paramédicos no 
Pals na qualidade de Técnico- em _E__nfec_magem: 

a) os detentores de diploma ou certificado de conclu
são~de curso de Técnico em_Enfermagem de duração de 
trinta e seis meses expedido no Brasil por escolas oficiais 
ou reconhecidas, na forma da legislação em vigor, com 
uma carga horária de 2.200 horas, sendo 900 horas desti
nadas a estágio de formação profissional. 

b) os diplomados por escolas estrangeiras equivalen
tes, reconhecidas pelas leis do país de origem, e que reva~ 
lidarafl_1 seus diplomas de acordo com a legislação em vi
gor. 

Art. 3~' Compete ao Técnico em En(ermagem: 
a) auxiliar o médico nos hospitais, clínicas, ambula

tórios, laboratórios. consultórios, bancos de sangue, lei
te, ossos, olhos, dispensários e demais instituições médi
cas, em todas as atividades relacionadas com a defesa e 

-recuperação da saúde, a higiene sanitária, a prevenção de 
doenças e acidentes e a reabilitação física e mental e em 
outras atividades e serviços para cujo exercício estiver 
devidamente capacitado de acordo com a habilitação 
profissional adquirida através do ensino das disciplinas 
constantes do currículo escolar dos cursos paramédicos 
de técnicos em enfermagem aprovados e inspecionados 
pelo órgão competente das respectivas Secretarias de 
EducaCào e Cultura: 

b) prestar assistência aos pacientes de acordo com as 
recomendações determinadas pelo médico; 

c) anotar as ocorrências e outros dados de verifi
cação rotineira de importância para o médico; 

d) aplícar medicamentos e dispensar todos os cuida
dos prescritos pelo médico, bem como executar medidas 
destinadas àbigi~JJc, segurança e conforto dos pacíentes; 

e} participar, sob supervisão médica, dos procedi
mentos relacionados com a prevenção das doenças_ dgs 
pa_~,í{:ntes sob seuS cuidadoS;-oem asSim de seus família~ 
rcs. 

Aft. 4"' fi vedado ao Técnico em Enfermagem: 
a) indicar, fornecer e ministrar quaisquer medica~ 

mentos sem prévía prescrição médica, salvo nos casos de 
extrema urgência; a fim de evitar Oú combater situações 
qÚe possam comprometer a vida do paciente, até ache
gada dt> médico , cuja presença deve ser imediatamente 
reclam!lda; 

b) instalar consultório para atender clientes. 
Art. 59 A duração do trabalho do Técnico em Enfer

magem é de 6 (seis) horas diárias e de, no máximo, 30 
(trinta) horas semanais. 

Parágrafo único. A jornada de 6 (seis) horas_de traba
lho poderá ser acrescida de 2 (duas) horas extraordi
nárias, que serão pagas com um adicional de 25 (vjnte e 
ciriCo) por cento. 

Art. 69 O regime de trabalho estabelecido no artigo 
anterior poderá. ser substituído pelo de plantão, com du~ 
ração de 12 {doze) horas. 

Parágrafo único. Durante o período de plantão, o Téc
nico em Enfermagem terá direito a: 

I --dois períodos de J (uma) hora cada um, destina
dos a repouso e alimentação; 

II- intervalos de 24 (vinte e quatro) horas entre dois 
plantões; 

III- 2 (duas) refeições fornecidas pelo empregador. 
Art_ 79 A fiscalização do exercício da profissão de 

Técnico em Enfermagem será procedida pelos órgãos re
gionais de fiscalização da Medic~na. 

§ ]9 A·esses óf-gàos compete impor sanções aos in~ 
fratores da presente ~ei. 

§ 2? ~- ítscal_izaçào do disposto no art. 29 desta Ld fi
carã a cario das Secretarias de EdUcação e Cultura. 
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Art. 81' Ao Técnico em Enfermagem que infringir, 
faYorecer ou induzir a infraçào dos dispositivos desta 
Lei, aplicar-se-á a pena de suspensão do exercício profis
sional, cuja duração poderá variar de I (um) a 6 (seis) 
meses. 

Art. 9~ Os diplomados até a data desta Lei_ em cur
sOs pmamédicos de forffiação de técnicos em enferma
gem poderão requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, ao órgão competente da Secretaria de Educação e 
Cultura, o registro profissional de seu diploma, passan
do a gozar de todos os direitos e vantagens que a presen
te Lei confere ao Técnico em Enfermagem. 

Ârt. 10 Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias 
da publicuçào da presente Lei, os estabelecimentos em 
que sejam pratic<~das atividades médicas deverão remeter 
ao Serviço Nacional de Medicina a relação dos Técnicos 
em Enfermagem, na forma prevista no art. 11 da Lei n9 
2.604, de 17 de setembro de 1955. 

Art. II Dentro em 120 (cento e vinte) dias a partir 
da data de sua pub!ic<~çào, o Poder Executivo baixará 
Decreto regulamentaJ]do o disposto nesta Lei. 

Art. 12 Esta- Lei entra em vigor na data de sua publi
éaÇào. 

ArL 13 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificacào 

Senhor Presidente 

Enl.:aminhei projeto de lei dispondo sobre a profissão 
do Técnko em Enfermagem e regulando-lhe o exercício, 
aproveitando o feliz ensejo da comemoração, hoje, do 
"Dia Nacional do Enfermeiro", e atendendo â imperiosa 
e inadiável necessidade de se disciplinar as atividade.s 
profissionais de uma classe, até o presente não regula
mentadus em leí. 

Na forma do art. 262, letra "a" do Regimento Interno 
do Senado, combinado com o art. 29 do art. 183 domes~ 
mo diploma legal, desejo, à guisa de justificativa do pro~ 
jcto, prestar, simult::~neamente, a homenagem de minha 
admiração e recgnhecimento à abnegada classe de enfer
mCiros brasileiros que, em suas diversas modalidades, 
como enfermeiros de nível superior, como técnicos em 
enfermagem e como simples auxiliares de enfermagem, 
vêm prestando assinalado.s. serviços à saúde em nossa 
Terra. 

O projeto está vasado mutatis mutandis nos mesmos 
moldes das proposições similares que disciplinam as pro
fissões técnicas e, sem casuísmos, atribui aos técnicos em 
enfermagem~ formados em escolas paramédicas do Pafs 
com cursos de 29 grau, de duração de trinta e seis meses e 
900 horas de_eslágio de formação profissional, o direito 
de exercer, como auxiliares dos médicos, atividades liga
dali à defesa e recuperação da saúde e aqueles serviços 
para cujo e.xerdcio estão devidamente capacitados de 
acordo com a habilitação profissional adquirida através 
do ensino das disciplinas constantes do currículo escolar 
dos cursos paramédicos que realizaram. 

Acreditamos que o nosso projeto representa mais uma 
contribuição válida no campo da saúde pelo seu inegável 
alcance social, uma vez que vem ao encontro das justas 
aspimções de uma classe com reais serviços prestados à 
saúde no Brasil, mas que necessita ter assegurados em lei 
os direitos e ·as vantagens decorrentes de seu exercício, 
sobretudo nos dias de hoje, em que a enfermagem está 
exigindo conhecimentos técnicos e científicos especiali
zados, além da indispensãYel dedicação inerente aos seus 
serviços. 

Até bem pouco tempo, as atividades do enfermeiro se 
desenvolvia, em todo o mundo, a partir de uma imagem 
mais missionária daquele profissional. 

Desde a pioneira Florence Nightingale, na Guerra da 
Criméia, e de nossa inovidável Ana Justina Ferreira Ne
ri, cognominada "mãe dos br.asileiros",_pelos seus ser
viços prestados na Guerra do Paraguai, e em cuja pessoa 
desejo reverenciar, no dia de hoje, todos os enfermeiros 
do Brasil, desde estas augustas figuras, repito, que a en
fermagem sofre ainda, aqui e ali, os reflexos desse tipo de 
concepç1'ío. 

Não há negar o !ado tipicamente missionârio e apos
tólico do enfermeiro e que tem mesmo muito desacerdÓ-
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cio. Sua missão, porém nos dias de hoje, se tem apresen
tado cada vez mais complexa com o extraordinário pro-
gresso da medicina, ___ _ 

Com o advento do princípio da "assistência primária 
de saúde" e com o imperativo imp·osto pela Organização 
Mundial da Saúde, no sentido de que haja "SAÚDE 
PARA TODOS ATE O ANO 2000", o papel do enfer
meiro tomou novos contornos e novas dimensões. Suas 
funções cada vez mais se assemelham à do médico e por 
isso precisam ser devidamente revalorizados. 

Hoje, em vez de darem assistência espo-rãdica, nas 
ocorrências de doenças, não só os médicos e os dentistas, 
mas os enfermeiros e os técnicos em enfermagem e:stão 
sendo chamados a trabalhar para melhorar as condições 
de saúde das populações a longo prazo, constitllindo~se 
num grande elo entre a comunidade e o sistema naCÍOJ1_al 
de saúde. 

Essas são as recom~çl.ªções feitas, há pouco tempo, 
pela Prefessora Maria de Lourdes Verderese, Consultora 
em Enfermagem da Organização Panamericana de Saú~ 
de e da Organização Mundial da Saúde, referindo-se ao 
novo papel reservado ao enfermeiro nõs dias que cor~ 
rem, notadamente nos pa!ses do 3"' Mundo. 

Temos, Senhor Presidente, um "deficit" aiilda bem 
grande de enfermeiros no Brasil. Basta dizer qu(!, para 
que o nosso País alcance o ideal preconizado pela Orga~ 
nização Mundial da Saúde, necessita formar mais 400 
mil enfermeiros. E mesmo para se obter uma relação ra
zoável de um enfermeiro para mil habitantes, preciSa ter 
mais de 80 mil enfermeiros. 

De nada adianta con_struir mªis hospitais, mais ~asas 
de saúde, mais ambulatórios, mais leitos, se não houver 
quem cuide deles. 

Essas são as razões, Senhor Presidente, _com as quais 
julgo- haYer justificado conv_enientemente o projeto que 
acabo de apresentar a esta Casa_e render minha homena
gem e meu respeito-a uma classe que precisa ser revalori
zada pelo muito que tem feito em prol da saúde de nossa 
Pátria. 

Sala das Sessões 12 de maio de 1983 • .,-:-- Mário" Maia. 

LEGISLAÇÃ.O CITADA 

LEI N• 2.604, DE 17 de SETEMBRO DE 1955 

Regula o Exerddo da Enfermagein Profissional. 

Art. l"' É livre o exercido de enfermagem em tõdo o 
território nacional, observadas as disposições da presen
te lei. 

Art. li Dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias 
da publicação da presente lei, os hospitais, clínicas, sana~ 
tórios, casas de saúde, departamentos de saúde e insti~ 
tuiç_õ_cs congêneres deverão remeter_ ao Serviço Nacional 
de Fiscalização da _Medicina a relação pormenorizada 
dos profissionais de enfermagem, da qual conste idade, 
nacionalidade, preparo técnico, títulos de habilitação 
pro!issional, tempo dc_serviço de enferm_agem e função 
que exercem. 

( Ã.1· Comissões de Con.~tituiçào e Justiça, de Legis~ 
/açào Social, dé Educ:açào e Cultura e de Saúde.) 

PROJETO OE LEI DO SENADO, N• 87 DE 1983 

"Dispõe sobre o tempo de duração da conservação 
de produtos alimentícios industriallzados, e dá outras 
providências." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Os produtos alimentícios industrializados 
sujeitos a deterioração, deverão conter nas suas emi?,ala
gens ou etiquetas, a data de sua fabricaçà.g____g a data do 
término de seu tempo de duração. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACiqNAL (Seção II) 

§ J<;> O tempo de duração de um produto alimentício 
é o prazo decorrido da fabricação até o momento em que 
ele perde suas propriedades específicas. 

§ 29 As datas deverão ser anotadas com a indicação 
clara, explfcita e na ordem, dos algarismos correspon
dentes ao dia, ao mês e ao ano. 

Ãrt. 2..,- Nos casos em que a -áurabilid::ide dos produ
tas· alimentícios ind.uStriãlii:ados deperider de sua conser
vação em temperaturas máximas "determiiiadas, estas 
também deverão ser obrigatoriamente anotadas nas em
balagens ou etiquetas. 

Art. 3<:' A infração das normas legais acarretarâ, iso
lada ou cumulatiYamente, nos termos previstos em regu
lamentos e sem prejuízo da responsabilidade penal cabí~ 
vel, as seguintes sanções administrativas: 

I - advertência; 
II- multa de até lO (dez) vezes o m!\ior_salário míni

mo vigente no País; 
III- apreensão ou condenação das matérias-primas e 

produtos; 
IV- suspensão, impedimento ou interdição tempo

rária ou definitiva; 
V- denegação, cassação ou-cancelamento de registro 

ou licenciamento; 
VI- intervenção. 

- - Art. 4<:' O Poder Executivo regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, dispondo, inclusive, sobre 
sua forma de cumprimento e fiscalização. 

Art. 5~' Esta Lei entra em vigor na data_ de sua publi
cação. 

Art. 69 Revogam-se as dL~posições em contrário. 

Justificação 

Umas das necessidades fundamentais do homem é ter 
acesso a uma alimentação de boa qualidade. Numa épo~ 
ca em que a maioria dos alimentos sofrem processo de 
industrialização urge aumentar os cuidados de sua con
servação a !1m de manter todas as suas qualidades carac
terísticas. 

Atualmente, empresas que industrializam alimentos 
estão cada vez mais realizando pr~gressos quanto à sua 
embalagem e métodos de conservação. Sempre mais, no
vos c_uidados são tomados afim de garantir aos consumi
dores a boa qualidade dos aUmentos manufaturados. 

Contudo,_ urge aperfeiçoar a legislação vigente neste 
campo, uma vez que este_ problema está intimamente li
gado àquele da nutrição e saúde dos cidadãos. 

O consumidor não dispõe, ainda, de todos os meios 
para ter certeza que está comprando alimentos com as 
suas propriedades específicas porque não sabe qual é o 

_ tempo de v_alidade. 
Isto já ocorre com os remédios que o_brigatoríamente 

trazem em suas embalagens a data de fabricação e o tem
po de validade.. 

Quanto aos produtos mais sujeitos a deteriorização, 
nem sempre encontramos etiquetas indicando a tempera
tura ideal de conservação do produto. 

Preocupados com esta problemática é qúe toiilãrilõs a 
iniciativa de apresentar este projeto de lei que, sem dúvi~ 
da alguma, não trarã qualquer ónus às indústrias e con
temporaneamente beneficiará enormemente.os consumi
dores. 

Por outro [ado, quanto mais_escrupulosos formos com 
tuqo o que se relaciona a alimento, mais estaremos con
tribuindo e fortalecendo o aspecto nutrição e saúde do 
nosso povo, questão c:ssa tão grave em nosso Pais. 

Somos uma Nação que almeja o desenvolvimento, o 
qual, porém, deve ser integra[ visando principalmente o 
homem que deve ser o centro e o o_bjetivo primordial do 
pto-gtes:Si.Y.- E estamos convencidos de que a nossa propo
sição ajudará a propiciar isto. 

Sala das Sessões, J 2 de maio de 1983.- Aj]onso C a
margo. 

(Às ComisSôes de Constituição e Justiça, de Eco-
- nomia e de sal.ide.) -- . 

Maio de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetas li
dos serão publicad_os e remetidos às comissões compe
tentes. 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) -_t\ Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar~s.e hoje, às de
zoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação das 
seguintes matérias: 

-Reduções finais dos Projetas de Resolução nl's 134, 
137, 142 e 151, de 1981; e 

-Projetas de Resolução n"'s 248 a 250, de 1981. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

-Mário Maia- Eunice Michi!es- Gaivão Modes
to - Odacir Soares - Gabriel Hermes - José Sarney 
-Carlos Alberto- Marcondes Gadelha- Marco Ma
ciel - GUilherme Palmeira - Carlos Lyra - Luiz Ca
valCante - Albano Franco - Passos Pôrto- Jutahy 
Magalhães-:- João Calmon- José Ignácio- Amaral 
Peixoto- Nelson Carneiro- Amaral Furlan- Severo 
Gomes- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Ãiva
ro Dias- Enéas Faria- Jaison Barr~to- Jorge Bor
nhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a 
H ora do Expedien.te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em t urna único, do Projeto de R~o~ 
Iução n'-' 90, de 1982 (apresentado pela Comissão de 
Econõmia como conclusão de seu Parecer nQ 485, de 
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ria~ 
cho da Cruz (RN) a elevarem Cr$ 3.072.000,00 (três 
milhões, setenta e dois mil cruzeiros) o inontante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n"'s 486 e 487, de 1982, das 
Comissões: 

- de Coilstítuiçaq e Justiça, pela constitucionali.: 
da de e j uridicidade; e 

- de MunicípiOs, fáVorãvel. 

A matéria constou da Ordem do Dia de li de abril úl
timo, tendo a vota_ção adiada a requerimento do Senador 
Martins Filho, para a presente sessão. 

O Regimento, entretanto, nos termos do § 2<:' do art. 
310, permíte um segundo adiamento, da mesma nature
za, por prazo não superior ao primeiro. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-
Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 658, DE 1983 

Nos termos do art. 350 combinado com alinea "c" do 
art. 310 do Regimento Interno, requeiro adiamento da 
votação do Projeto de Resolução n<;> 90, de 1982, a fim de 
ser feita_ na sessão de 18 de maio de 1983. 

Sala das Sessões, 12 de maio de 1983.- Aloysio CHa
ves. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 117,- de 19_82 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 _601, 
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Moreno (PE) a elevar em Cr$ 233.190.466,68 (du
zentos e tr_inta e três milhões, cento e noventa mil, 
quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros e sessenta e 
o_ito centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 
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PARECERES, sob n9.s 602_e 603, de 1982, das 
Comissões: 
-de Constituiç-ao e Justiça, pela constitucionaJj

dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Dirceu Cardoso; e 

- de Mtmidpios, favorável. 

Em votação o projeto, cm turno único. 

QlÁR!p DO CONGRESSONAC!ONAL (Seçào II) o-. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer __ _ 

(sessenta e nove milhões, seiscentos e setent~ e três mil e 
oitocentos cruzeiros) o montãnte de sua dívida consoli
dada interna, a t1m de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado 
de_ Minas Gerais. esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar 
a construç_ão de JOO unidades habitacionais de interesse 
social e execução de obras de infra-estrutura urbana ne
cessárias, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo sentados. ( Pau.w.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

t u seguime o projeto aprovado. 

PROJETO OE RESOLUÇÁO N' 117, DE 1982 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Moreno (PE) 
a elevar em CrS 23.3.190.466,68 (duzentos e trinta e 
três milhões, cento e noventa mil quatrocentos e ses
senta e seis cruzeiros e ses<~~nta e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~' i: a Prefeitura Municipal de Moreno, Estado 
de Pernambuco, nos termos do art. 2~>, da Resolução n~' 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~ 
zada a elevar cm CrS 233.190.466,68 (duzentos e trinta e 
três milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e sessen~ 
ta e seis cruzeiros e sessenta e oito centavos) o montante 
de sua dívida consolidada interna, a firO de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco 
do Estado de Pernambuco S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BN H, destinado à viabilização dos estudos, programas e 
investimentos do Programa CURA nas áreas seleciona
das na sede do Municfpio, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Centrar do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -item 3: 

Votação, em turno único, do- Projeto de Reso
lução nQ 224, de 1981 (aprese.Olãdo pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
1.282, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santo Antônio do Monte (MO) a elevar em CrJ 
69.673.800,00 (sessenta e nove milhões, seiscentos e 
setenta e três mil e oitocentos cruZeiros) o inontante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob nos 1.283 e 1.284, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e jurídicidade; e 

-de Municfpios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comis-são de Redação. 

t o seguinte o projt>to aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 224, OE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antônio 
do Monte (MG) a elevar em Cr$ 69.673.800,00 (ses
senta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil e 
oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipãl de Santo Antônio 
do Monte, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 
2~>, da Resolução n~> 93, de II de outubro de 1976, do Se
nado Federa!, autorizada a elevar em Cr$ 69.673.800,00 

- processo. 
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
luç-ão n9 226, de 198! (apresentado pela_-{omíssào 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 

1.288, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Espera Feliz (MO) a elevarem Cr$ 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.289 e 1.290, de 1981, 
de.s Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

...,.. de Municípios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào. 

R o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 226, OE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Espera Feliz 
(MG) a elevar em Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, 
setecentos e \finte e cinco mil e cem cruzeiros) o moo~ 
tante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 11' t a Prefeitura Municipal de Espera Feliz, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~>, da Reso· 
Juçào n~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
r:fl-1. autorizada a elevar em Cr$ 30.725.!00,00 (trinta mi
lhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimos no valor total acima, junto 
à Glxa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
H_abitaçào, destinados à construção de IOO unidades ha
bitacionais de interesse social e execução de obras de 
infra~estrutura urbana necessárias, naquele Município, 
obedecida~ as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 227, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 

1.291, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Aimorés (MO) a elevar em Cr$ 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e 
trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.292 e 1.293, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça. pela constitucionali-
--- Oãêfe e juridfcidade, com voto vencido do- Senador 

Hugo Ramos; e 
-de Munidpios. favorável. 

Em votaç-ão_o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. I Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DERESOLUÇÁO Ni 227, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aimorés (MG) 
a elevar em CrS 92.175.300,00 (noventa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E-a PrefeitUra Municipal deAimorés, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2~' da Resolução 
n;- 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois 
milhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
à Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado a construção de 300 unida
des habitacionais de interesse social e execução das obras 
de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 277, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 

1.485, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Elói Mendes (MG) a elevarem Cr$ 75.611.250,00 
(setenta e cinco milhões, seiscentos e onze mil, du
zentos e cinqüenta c-ruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.486 e 1.487, de 1981, das 
Comissões: 

-de Constituição e Jwtfça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Hugo Ramos; e 

- de Munidpios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

-se como estão. (Pausa.} 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 277, DE 1981 

AutoriZã 8 Prefeitura- Municipal de Elói Mendes 
(MG), a elevar, em Cr$ 75.611.2-50,00 (setenta ecin~ 
co milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqiien· 
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
tefna. 

O Senado Federal resolve: 

ArL 19 É: a Prefeitura_ Municipal de Elói Mendes, 
Estado de Mínas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a ele\-·ar, em Cr$ 75.61!.250,00 (setenta e 
cinco milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e cinqUen
ta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter
na, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas Ge
rais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação, destinado â construção de 400 
unidades habitncionais de interesse social, e execução 
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das obras de infra-~trututã urbana necessárias, =naquele 
município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, do respectivo processo. 

Art. 2v Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~' 278, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer n~' 

1.488, de 1981), Que autoriza a Prefeitura MuniCipal 
de Matipó (MG) a elevar em CrS 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil e 
seicentos cruzeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.489 e 1.490, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucfona!iw 
dade e juridicídade; e 
-de Municípios, faVátável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarw 

se como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE Rii;SOL\JÇÃO N• 278, de 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Matipó(MG) 
a elevar, em Cri 23.224.600,00 (vinte e três milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil e seicentos cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna 

O Senado Fed!;:ra.l r:esolve: 

Art. )I' ~a Prefeitura Municipal de Matipó, Estado 
de Mii1-as Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n'i' 
93, de I I de outubw de 1976, do Senado Federal, autori
zada a elevar em Crl23.224.600,00 (vinte e três milhões, 
duz~::ntos e vinte e quatro mil e seiccntos crUzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar empréstimos de igual valor, junto à Cai
xa Econômica do Estado de Minas GeraJS; esta-na quali
dade_de agente financeiro do Banco Nac1onal de Habi
tação destinado à construção de 100 unidades habit.aciq
nais de interesse social e execução de obras de infraw 
estrutura urbana necessárias, naquele município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil, no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8: 

Votação, em turno único, _do Projeto_de Reso
lução n~_28_l, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como ConcluSão d~ seu Parecer n9 

1.497, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Santa Maria do Salto (MG) a elevar em CrS 
30.725.100,00 {tr1nút mTihões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cru:;r.çiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.498 e 1.499, de 1981, 
das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionali
dade e juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

Em votação o projeto, em turno único .. 
Os Srs.Senador.es que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

DlÃRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào !!) 

t o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOL\JÇÃO N• 281, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria 
do Salto (MG) a elevarem CrS 30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzei
ros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

ArL 1~> É a Prefeitura Municipal de Santa Maria do 
Salto, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~ da 
Resoluç~o n~> 93, de I I de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 30.725.100,00 (trinta 
milhões, st:tecentos e vinte cinco mil e cem cruzeiros} o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que 
possa contratar emprésti~os no valor global acima, jun
to à Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, esta 
na--qUalidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinados à construção de tOO unídades ha
bitacionais de interesse social e execução das obras de 

- illfra--estrutura urbana necessárias, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no res
pectivo processo. 

Art. 2Q Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 9: 

Votação, em turno ú_nico do Projeto de Reso
lução_nQ 284, de 1981 (apresentado pela Comissão 
.de Economia como conclusão de seu Parecer n"' 
1.506, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de CurveJo (MG) a elevar em Cr$ 292.751.200,00 
(duzentos e noventa e dois milhões, setecentos e cin
quUenta e um mit e duzentos cruzeirso) o montante 
de sua dívida consolídada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 1.507 e 1.508, de 1981, 
das Comissões: 

de Constituição e Justiça, pela constitUcionali
dade e juridicidade; e 

- de Municípios, favorável. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar

se como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redaçào, 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOL\JÇÃO N• 284, DE 1981 

A_utoriza a Prefeitura Municipal de CurveJo (MG) 
a elevar em Cr$ 292.751.200,00 (duzentos e noventa e 
dois milhões, setecentos e cinqüenta e um mil e duzenw 
tos cruzeiros) o_ mon!e~te de sua dívida co_nsolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve. 

Árt. li' (!:a Prefeitura Municipal de CurveJo, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução n~> 
93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada e elevar em Cr$292.751.200,00 (duzentos e noventa 
e dois milhões, setecentos e cinqUenta e um mil e duzen
tos cruzeiros} o montante de s_ua dívida consolidada inw 
terna, afim de que possa contratar operações de emprés
timo no valor acima, junto à Caixa Econômica do Esta
do de Minas Gerais, esta na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinadas à 
construção de 800 unidades habitacionais de interesse 
social e execução de obras de infra-estrutura necessárias, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Maio de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10: 

Votação, em turno úoico, do Projeto de Resow 
lução n"' 285, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Economia como conclusão de seu Parecer nt> 
1.509, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Jào Monlevade (MG) a elevar em Cri 
182.969.500,00 (cento e oitenta e dois ri1Hhõcs, nove
centos e sessenta e nove mil e quinhentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolídada, tendo 

PARECERES, sob nlls 1.510 e t.511, de 1981, 
das Comissões; 

-de Constitituiçào e Justiça, pela constituciona
lidade e juridicidade; e 

-de Munidpios, favorável. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como 

se econtram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o .~eguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOL\JÇÃO N• 285, DE 1981 

Autoriza a Prefeitura Municipal de João Monle
vade (MG) a elevar em CrS 182.969.500,00 (cento e 
oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove 
mil e quinhentos cruzeiros), o montente de sua dívida 
consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. !~> É _a Prefeitura Municipal de João Monleva
de, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 daRe
soluçõa n"' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fe
deral autorizar a elevar em _Cr$ 182.969.500,00 (cento e 
oitenta e dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil e 
quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consoliw 
dada interna, a fim de que possa contratar um emprésti
mo de igual valor, junto à Caixa Econõmicª-_do Estado_ 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeirO 
do Banco Nacional da Habitação (BNH}, destinado à 
consrruçào de 500 unidades habitacionais de interesse 
social e execução das obras de infra-estrutura neces
sárias, naquele Município, obedecidas as condh;:õt:S ad
mitidas pelo Banco Centra[ do Brasil, no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- !tem 11: 

Votação; em turno único, do Requerimento n9 
506, de_I983, de autoria do Senador Henrique San~ 
tillo, solicitando, nos termos do art. 418, item I, do 
Ro:.ogimento Interno, a convocação do Ministro Che
fedo Serviço Nacional de Informações, General Oc
távio Aguiar de Medeiros, para, perante o Plenário 
-do Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre as 
atividades daquele órgão. 

De acordo com o disposto no inciso II, letra "c", do 
art. 322, combinado com o art. 328 do Regimçnto lnter· 
no, a matéria depende, para sua aprovação, ·do voto fa
vorável da maioria absoluta da composição da Casa, de
vendo a votação ser feita pelo proce-<;so nominal. 

A votação far-se-â pelo processo eletrônico. 
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 

(Paum.) 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Como vota o 
Líder da Maioria? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Como vota o 
Líder da Minoria? 

O SR- H~:LIO G\JEIROS -Sim. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Sena
dores jã podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camargo 
Alberto Silva 
Alfredo Campos 
Enéas Faria 
Fábio Lucena 
Hélio _Cueiros 
Henrique Santillo 
Itamar Franco 
Mário Maia 
Roberto Saturnino 
Saldanha Derzi 

VOTAM "NÃO" OS SllS. SENADORES: 

Alexandre Costa 
Almir Pinto 
Aloysio Chaves 
Amara! Peixoto 
Eunice MichHes 
Gabriel Hermes 
Guilherme Palmeira 
Helvidio Nunes 
João Calmon 
Jorge Bornhausen 
José Líns 
Jutahy Magalhães 
Lenoi~ Vargas 

.Lomanto Junior 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Marcondcs Gadelha 
Moacyr Dalla 
Roberto Campos 

ABSTEM-SE DE VOTAR -0 SR. SENADOR: 

Martins Filho 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Votaram fa
vorável ao requerimento 11 Srs. Senadores; contra 19. 
Houve uma abstenção. 

Não há quorum em plenário para deliberação. 
A Presidência, nos termos regimentais, i rã suspender a 

sessão por !O minutos, para aguardar a chega~a_ ao pie~ 
nário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabi· 
netes. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 25 minutos, a sessão é rea
berta às 16 horas e 5 minutos.) 

O SR. PRESIO~NTE (Nilo Coelho)- Está reaberta 
a sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que retomem seus lugares 
para procedermos à nova verificação de votação. (Pau
sa.) 

Como vota o Líder do PDS? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Como vota o 
Uder do PM D B? 

O SR. HtLio GUEIROS - Sim. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os Srs. Sena-· 
dores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES,,-
Hélio Gueiros 
Roberto Saturnino 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES 

Atmir Pinto 
Aloysio Chaves 

.. Âlvaro Dias 
Amaral Peixoto 
Benedito Ferreira 
Carlos Alberto 
Eunice Micheles 
Gabriel Hermes 
Guilherme Palmeira 
Helvidio Nunes 
João Calmon 
Jorge Bornhausen 
Jorge Kalume 
José Lins 
Jutahy Magalhães 
Lenoir Vargas 
Lomanto Junior 
Lourival Baptista 
Luiz Viana 
Marcondes Gadelha 
Moacyr Dalla 
Murilo Badaró 
Odacir Soares 
Passos Pôrto 
Raimundo Parente 
Roberto Campos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Votaram 
"sim .. 2 Srs. Senadores; .. Não" 26. 

Não há quorwn para deliberação. A vo_tação do reque
~rimentó fica adiada- para a próxima sessão. 

Em razão disso, deixam de ser submetidos ao Plenário_ 
os itens n~> 12 a r7, cujas matérias dependem de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada: 

12 

-. Votação, em turno único, do Requerimento n~' 636, de 
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicitarido, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n~' 198, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ), a 
elevar em Cr$ 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

13 

Votação,_em turno único, do Requerimento n~> 641, de 
1983, d::t Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos ter
mos -do art. 367 c!o Regimento Interno, o desarquiya
·mento do-Projeto de Lei do Senado n~> 376, de 1981, de 
sua autoria, Que detefmina a criação de COordenaç~es de 
Educação Ecológica no ensino de 111 e 2~> graus, e dá ou
tras providências. 

14 

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 642, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, noS: ter-

~ mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n~' 209, de 1980, de 
sua autoria, que altera dispositivos do Decreto-lei n~' 

3.689, de 3 de outubro de 1941, e dá outras providências. 

15 

Votação, em turno único, do Requerime;nto n~> 643, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~ 

-_m_ento d~ Projeto de Lei do Senado n~> 218, de 1981, de 
Si:'~ autoria, que límita a aplicação da correção mone
tária, e dá outras providências. 
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16 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n~ 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Bar
boza, que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob n9s l.l26 e 1.127, de 1980, das Co-
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidãde; e 

-de Economia. fivorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n~' 654, de 

I 983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a matéria- submetida a votos.) 

17 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se~ 
nado n~ li de 1980, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que introduz alteração na Consolidação das Leis 
do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da reclamatória, tendo 

PARECER, sob n~> !.150, de 1981, da Comissão de 
Redação, oferecendo a redaçào do vencido. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 655, de 
1983, de autoria do Senador Aloysio ChaYes, solicitando 
seja a matéria submetida a votos) 

18 

Votação, em turno anico, do Projeto de Resolução n~' 
89, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 482, de 1982), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MG) a ele
var em Cr$ 433.786.5.00,00-(quatrocentos e trinta e três 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cru
z~iros), o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PÃ RECERES, sob n9s 483 e 484, de !982, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça,- pela constitucionalidade e 
juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Car
doso; e 

-de Munidpios. favoráveL 

19 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 
29, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 300, de 1983), que au
torizu a Prefei_tura Municipal de Pox.oréo (MT) a elevar 
em Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e c.inco milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzei
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 
PARECERE~, sob n~'s 301 e 302, de 1983, das Comis

sões. 
--de Constituição e Justiça, peiSt constitucionalidade e 

juridicidade; e 
-de Munici"pios, favorável. 

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Passaremos, 
então, ao item n~ 18: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n~ 89, de 1982 {apresentado pela Comissão de 
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 482, de 
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponte 
Nova (MG) a elevar em Cd 433.786.500,00 (qua
trocentos e trinta e três milhões, setecentos e oitenta 
e seis mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua 
dívidii cõilsolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 483 e 484, de 1982, das 
Comissões: 

-de Constituição e Ju.srtça, pela constitucionali
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador 
Dirceu Cardoso; c 

-de Municfpios. favorável. 
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada 

a dis<.:ussào. 
A votação fica adiada por falta de número em ple

nário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 19: 

Discuss5o, em turno único, do Projeto de Reso
lução nl' 29, de 1983 (apresentado pela Comissão de 
Economia como conc!usào de seu Parecer n~> 300, de 
l98J), que autoriza a Prefeitura Municipal de Poxo
réo (MT) a elevar em Cr$ 85.668.358,73 (oitenta e 
cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, tre
zentos e cinqUenta e oito cru_zeiros e setenta e três 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECERES, sob o~>s 301 e 302, de 1983, das 
Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliM 
dadc e juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

Em dis_cussào o projefo, em tu:nO-úiiko, (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a pe.lavra, 

declaro-a encerrada. 
Em razão da falta de quorum em plenário, fica a voM 

tuçào do projeto adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está esgotada 
a matéria constante da Ordem dó -Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Hélio Gueíi'os. 

O SR. HÉLIO GUEIROS_(_P_ronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Em primeíro lugar, quero dizer que ocupo a tribuna 
desta Casa, neste momento, usando a inscrição regular 
de Senador e, portanto, falando em meu nome pessoal e 
não no do meu Partido, porque naturalmente o meu Par
tido através dos seus_órgãos competentes se prOnunciará, 
se acha Conveniente, no devido tempo. 

Creio que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez con
trarie a opinião de alguns eminentes colegas, os quais 
acham que este Plenário, neste ano, nesta emergência, 
deverá discutir apenas a dívida externa, a inflação, o de
semprego e outros problemas semelhantes, porque são 
os problemas fundamentais que angustiam ao povo bra
sileiro, nos dias atuais. 

Eu, porém, Sr. Presidente, mesmo correndo o risco de 
contrariar a impressão desses emirientes colegas, creio 
que não há problema mais agudo e mais sério no Brasil 
de hoje, do que o problema político. Acho que ele é deci
sivo para a condução da solução de todos os outros 
problemas de-cunho económico e social, e é p·or isso que 
eu acho que ao lado desses p-roblemas o assunto político 
deve tt::r prioridad~. também, aqui nesta Casa. 

Sr. Presidente, quero neste instante _declarar que estra
nho e lamento a adesão do_PTB ao Governo Federal e ao 
PDS. 1':: uma atitude melancólica que atinge frontalmente 
à opiniào pública do povo brasileiro, e que não poderia 
passar sem uma palavra de restrição deste fórum de de
b;.~tes que é o Senado da República. 

Não há, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nenhum moti
vo para o PTB deixar de ser PTB para ser uma apêndice, 
um caudatário do PDS. ~ possível que algum Senador 
venha a_ dizer que cada partido pode tomar a atitude que 
bem entender, e atê certo ponto é procedente essa opi
nião, mas, no caso brasileiro, depois das eleições de 15 de 
novembro, a situação não é assim tão simples ou tão 
simplória. No pleito de 15 de novembro, o que houve, na 
realidade, foi a luta e_ntre dois Lados: _de um lado, o Go
verno e o PDS, do outro lado, a Oposição. E eu me 
lembro perfeitamente da campanha eleitoral, porque 
dela partidpei e é por isto que estou aqui, que uma das 
competições mais acirrada~ durante a Qampanha eleito
ral, era cada urn dQS partidos da oposição querer ser 
mais oposicionista do que o outro. Então, no meu Esta
do, por exemplo, de um lado com amplas poss:bilidades 
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de vitória, t1nhamos o PMDB, que, afinal, foi vitorioso. 
Mas, além de nos entestarmos contra o poderoso PDS 
do meu Estado, nós tivemos também de ter contra nós o 
trabalho do PDT, que depois desapareceu mas incorpo
rou _no PTB e também no PT. E a nossa luta era exata
mente para esclarecer o eleitor de que a Oposição mais 
viável, pelo menos com relação ao Estado do Pará, era o 
PMDB, e uqueles que não apoiassem os candidatos do 
PMDB, de alguma maneira estavam contribuindo para a 
vitória do PDS. 

E eu me_ recordo também, Sr. Presidente, Srs. Senado
res, de que por ocasião da formação ou da tentativa de 
formação do PTB, uma das acusações mais claras e mais 
negadas pelos organizadores daquele Partido era de que 
era uma linha auxiliar do PDS. Falava-se, inclusive, de 
ligações de ordem pessoal entre a ilustre Deputada I vete 
Vargas com o então Chefe da Casa Civil, General Golbe
ry do Couto e Silva. Em toda discussão dessa denúncia 
havia sempre a declaração pe1'empt0ri3. dos eminentes 
organizadores do PTB de que o seu partido era autenti
camente oposicionista. Ainda voltando ao meu Estado, 
relembro que lá esses partidos de Oposição, fora o 
PMDB; chegaram a publicar manifestos em jornais de
clarando que eles eram os únicos partidos de oposição ao 
Governo e ao PDS, entendendo que o PMDB do Parã e 
os seus candidatos não tinham essa posição tão nítida. É 
por isso, Sr. Presidente, eu que tive que enfrentar no meu 
Estado não só o PDS mas aquelas agremiaçõeS conside
radas supostamente oposicionistas, é que me julgo com o 
direito de cobrar-agora essa atitude do PTB aliando-se 
ao PDS. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que é mais lamentá
vel é que o PTB toma essa atitude praticamente sem ne
nhuma vantagem para as classes trabalhadoras e labo
riosas do Brasil. Tudo é só conversa fiada, e chega a ser 
absurdo que um acordo dessa natureza se processe em 
termos secretos, em que ninguém sabe exatamente em 
que um vai ceder e em que o outro vai ceder. tudo é es
condido, tudo ê camuflado, na base de almoços e de jan
tares, sem que o povo tome conhecimento da realidade 
da transação que está sendo feita. Pode ser que algum 
Senador diga que em ·outros tempos o PTB sempre fez 
acordos com outros partidos que haviam ganho as 
eleições. Por sinal que essa sempre foi uma acusação 
sobre a fisiologia tradicional do PTB, mas ê preciso no
tar {j_ue~ naquele-tempo, nas eleições os partidos concor
riam isoladamente: PSD concorria como PSD, UDN 
como UDN, PTB como PTB, PST como PST, PTN 
como PTN, e assim sucessivamente. Mas, no caso da 
eleição de 15 de novembro, a coisa não se deu dessa ma
neira. De um lado se dizia que era -o PDS com o Gover
no, e de outro lado se dizia que os outros partidos eram 
partidos de Oposição. 

É por isso, Sr. Presidente, para manifestar a minha es
_tranh"eza, esse meu choque mesmo, que venho à tribuna 
dcs_t_a_Casa para estranhar essa transaçào misteriosa e se
creta que está em curso no cenário político nacional, vi
s-ando dar garantias ao Governo de uma plena caminha
da dos problemas, na Câmara dos Deputados. 

O Sr. Murilo Badaró- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Ouço V. Ex• com muita 
atenção. 

O Sr. Murilo Badaró- Estou ouvindo o discurso V. 
Ex• e confesso que eu, da minha parte, é que quero maniM 
festar estranheza pelos conceitos que V. Ex• expende, de 
uma forma inusual para um homem da _sua categoria 
política, da sua inteligência e da sua cultura. Faz parte 
dos regimes poli partidários ou multipartidários um siste
ma de convenções, de acordos que permitam às agre
miações o exercício dos seus programas, a divulgação 
das suas teses e sobretudo o estabelecimento de bases 
para a conquista do poder. No caso citado por V. Ex•, 
no propalado acordo do Partido Trabalhista Brasileiro 
com o Partido Democrático Social, não há nada estra
nhável, nem criticável, num acordo feito à luz do dia, sob 
a vigilância da imprensa livre, sob a atenção de um opo-
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sicionista tão expedito _e tão exato n_o çurnprimento do 
seu dever político como V. Ex• O que está fazendo é uma 
interação de esforços comuns para buscar um melhor re
sultado no exercício de uma atividade que é _comum aos 
partidos. Portanto, não há nada estranhável. Nós deve
mos é louvar que o radicalismo não tenha tido guarida, 
nem se tenha localizado de maneira definitiva nos ar

- raiais do Partido Trabalhista Brasileiro, que permitiu 
aos seus componentes e aos seus deputados uma visão 
bem ampla do sistema político, ensejando a eles um 
acordo que virá em benefício do País, em beneficio da 
dernocr:ªcia, em_ beneficio do programa de ambas as 
agremiações que terão melhor oportunidade de se efeti
varem através de leis específicas, e estas serão certamente 
objeto da deliberação da sólida maioria que resultará 
deste acordo que se faz sob os melhores auspícios e 
sobretudo sob os aplausos da Nação. Agradeço a V. Ex• 
a paciência com que me ouviu. 

O SR. HÊLIO GUEIROS- Ouvi com muita atenção 
V. Ex~. eminente Uder Murilo Badaró, mas me permito 
discordar de V. Ex• 

No infcio do meu discurso, fiz uma rememoração da 
campanha eleitoral do ano passado e relembrei que lá, 
na economia interna dos partidos de oposição, havia 
uma competição Para saber quem era mais oposição ao 
Governo e ao PDS. 

Então, creio que o eleitorado do Brasil, ao _votar no 
PMOB, no PDT, no PTB e no PT, ele estava fazendo 
uma opção pelos partidos que se diziam contrários à 
política do Governo e à política do PDS. 

O Sr. Murilo Badaró- Permita-me uma ligeira inter
rupção. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró- Apenas para considerar o se
guinte: ainda que seja absolutamente correta a afirmação 
de V. Exf, o eminente Senador pelo Pará há de convir 
que o dinamismo da poHtica não permite posições iner
radicâveis, e o tempo mostrou que aquele vigor oposicio
nista não consultava mais aos interesses de uma agre
miação que busca seu espaço na vida poHtica brasileira e, 
que, portanto, quer ter condições de ver o seu programa 
realizado através de uma conjugação de esforços e, 
sobretudo, de uma coligação com o Partido que tem 
maior número de representantes na Câmara dos Deputa
dos. Não há nada de estranhável. A pregação dos palan
ques deve, neste momento, ser substituída por uma atitu
de lógica, sensata e racional, no sentido de buscar a con
quista de objetivos que são cÕmuns a todo o País, que é a 
consolidação do projeto de abertura democrática. 

O SR. HÊLIO GUElROS- Eminerite Lider Murilg 
Badaró, ê muito cómodo, depois de se ter um mandato 
na mão, e de se ter obtido a confiança do povo, enconM 
trar motivos e razões para se desviar da tragetória pre
tendida e dobrar por caminhos não pensados. No caso 
do PTB, ele está traindo a palavra empenhada perante o 
eleitorado do Brasil. Ele disputou o eleitor oposicionista 
do Brasil, e ele não tem o direitõ, depois que tomou con
ta de um mandato, de negOCiar esse mesmo mandato, 
para se bandear exatamente para o lado contrário. 

O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HÉLIO GUEIROS - Pois não. 

O Sr. Murilo Badaró- Quando o General Eurico Ou
tra foi eleito Presidente do Brasil, no dia seguinte à sua 
posse, o que fez S. Ex•? Convocou todos os partidos de 
Oposição para um amplo esforço de conciliação nacio
nal, de que resultou um governo tranqUilo, pacíficõ e de 
consolidação da incipiente democracia brasileira. O pró
prio Presidente Getú!io Vargas, quando, eleito em 1950, 
assumiu o Governo, convidou um dos mais destacados 
próceres da antiga UDN, o então Deputado João Cleo-_ 
fas, para ser o seu Ministro da Agricultura. Este ato apa
rentemente simples, e que poderia ser acoimado de um 
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desvio da rota política do seu Partido, propiciou ao Pre
sidente Getúlio Vargas um acerto e um acordo de forças 
que lhe deram tranqüilidade no período inicial do seu 
Governo. O que quero reSsaltar, se V. Ex• me permite:.._ 
agradeço a paciência de V. Ex• - é que não há nada de 
criticável nesse acordo que se está anunciando entre o 
PTB e o PDS, ao contrário. V. Ex~ que é um homem que 
tem sólidos compromissos com o regime democrático, 
há de saudá-lo como um instrumento de fortalecimento 
da democracia brasileira, nesta quadra de intensaS difi
culdades em que ela vive. A mim me parece qu_e deve ser 
o enfoque fundamental, a visão mais correta desse acor
do que se está fazendo em benefício da ci:ul.SOlldacãO-da 
abertura democrática. 

O SR. HÉLIO GUElROS- Nobre Senador Murilo 
Badaró, não compare V~ Ex' situações completameqte 
diferentes. V. Ex.• disse muito bem; o Marechal Eurico 
Outra convocou todos os partidos e fez um acordo de 
alto nível, envolvendo todas as correntes de pensamento 
da Nação brasileira. No caso presente, está se fazendo 
uma barganha na base da conta de ponta de lápis, para 
saber se vai dar acima de 230, se dá 235. Não vejo gran
deza nem dignidade num acordo dessa natureza. Não 
posso aceitar que V. Ex.• faça uma comparação comple
tamente estapafúrdia, porque uma coisa fOi a aliança ele
vada, patriótica, no te-mpo do Marechal Outra, que não 
enxergava-conta de somar para saber se tinha um a mais, 
um a menos, não. Ele convocou todas as grandes corren
tes políticas brasileiras e fez um acordo com todas elas. 
Não é o caso agora; verificou-se qual era o partido mais 
vulnerável, a agremiação mais fácil de ser conquista~a 
por algum prato de lentilha, e se estabeleceu um acordo, 
unicamente para que na Câmara dos Deputados o Go
verno pudesse ficar tranqUilo na passagem dos seus pro
jetas. 

O Sr. Muri!o Badaró- Ex•, pena que aqui não esteja 
o Senador Nelson Carneiro, o único S"eriã.dor do Pil.rfido 
Trabalhista Brasileiro com assento no Senado, para, não 
defender, mas colocar nos seus devidos lugares a posição 
do seu partido nesse acordo, partido contra o qual V. 
Ex~ está investindo da forma mais injusta. V .. Ex• sabe 
que a política permite arranjos que, muitas vezes, esca
pam até ao entendimento ligeiro das pessoas. O caso do 
estado de V, Ex•, por exemplo: lá havia um Governador 
eleito pelo PDS, que, por questões_ políticas -e eu não 
entro no mérito, é apenas problema adjetivo da questão 
- fez um acordo com o partido da Oposição, e o Gover
nador da Oposição se elegeU. Compete a: nós critfciaf iS
so? Não. É possível que, no momento em que· esse enten
dimento se completou, os sentimentos maiores tenham 
predominado na mente, na consciência 'de quem fez o 
acordo. A mim me parecer qUe V, Ex• está Sendo injusto, 
inclusive com o Presidente que, no gesto simbólico da 
mão estendida, há muito tempo convocou todos Os parti
dos para um esforço de conciliação nacional. Pena e V. 
Ex' hã de reconhecer, que os a:rraiais, os acampamentos 
radicais que têm guarida nas diversas agreiniações-poHti
ca neste vasto espectro ideológico qüe representa a fisio
nomia dos partidos oposicionistas no Brasil, não permi
tiram que houvesse a resposta adequada ao gt!sto de mão 
estendida. O PTB foi capaz de compreender. E, hoje, li 
no jornal, - aí está uma répTfca definitiva aã que V, Ex• 
está dizendo- quando o PTB coloca, conto pedra de to
que no acordo, por exemplo, a eliminação da figura da 
intervenção do Ministério dO Trabalho rios sindicatos. 
Veja V. Ex• que o acordo não está sendo feito nem pa·r 
um prato de lentílhas, mas principalmente em função de 
teses que são fundamentais na defesa dos interesses d_os 
trabalhadores brasileiros. Salvo melhor entendimento, a 
mim me parece ser esta a visão correta do problema, e eu 
agradeço a V. Ex' a paciência Com que me ouviu, e peço 
desculpas pelas interrupções reiteradas que fiz no discur
so do eminente Senador pelo Pará. 

O SR. H.tLIO GUEIROS- V. Ex• apenas me honra 
e abrilhanta o meu discurso. _ _Outra veZ V. Ex.~ invoca- um 
exemplo que não cabe. No Pará, antes das eleições, o 
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grupo do Governador Alacid Nunes veio para o PMDB 
e, sob a legenda do PMDB, disputou as eleições. Não en
gano-u a níil.guéln_: O eleitor paiaense sabia qUe, ao votar 
nos candidatos do Governador Alacíd Nunes, estava vo
tando no PMDB, um Partido de Oposição e, dentro da 
Oposição, ele continua. No caso do PTB, foi completa
mente diferente: o PTB foi às ruas dizer que ele é que era 
opoSição, e V. Ex~ invocou o nosso eminente Senador 
Nelson Carneiro - a quem faca muita honra pelo seu 
pa-ssado, pelo seU: brilhantismo, pda sua cultura, pela 
sua dignidade- mas o S_enador Nelson Carneiro tinha 
tanto prurido de oposição que achou que não podia ter 
contacto cáin o então Governador do Rio de Janeiro e, 

- par causa -disso, saiu do PM DB para ingressar no PTB, 
tão oposicionista ele era, não querfa contacto algum, 
pessoal ou mesmo distante com o Governador que rece
bia o Presidente da República, que fazia as honras do 
Presidente da República, que cedia a casa da Gâvea Pe~ 
quena para S. Ex~, mas ele não quis saber disso e foi dis
putar a eleição pelo PTB, porque o PTB é que seria o 

-Partido de Oposição. 
No Pará, volto a repetir a V. Ex•, também tivemos que 

enfrentar o PTB a sustentar, a dizer que era o Partido de 
Oposição, âenunciando o PMDB porque aceitou nas 
suas fileiras a corrente alacidista, e que devia ser repudia
do pelo povo, e só quem fosse eleitor oposicionista deve
ria votar ou no PTB, ou no PDT ou no PT. Então, de: 
pois de tudo isso, Senador Murilo Badaró, o que signifi
ca é que essa pregação de campanha eleitoral no Brasil é 
quase um-a fraude; um engodo para a opinião pública. 

O Sr. Jl.-furilo Badaró- Da nossa parte, não. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - E, depois, ficam a se 
queixar de que o povo não respeita os partidos, não res
peita aqueles que se elegem, porque, é só ficar com o 
manclato no bolso, se encontra logo motivos e argumen
tos para se desviar do caminho prometido para o eleito
rado. No caso do PTB, não pode passar assim em bran
cas nuvens, não pode passar em julgado esse comporta
mento do PTB. Ele está traindo o eleitorado do Brasil, 
eleitorado do Norte, do Sul, do Leste e do Oeste, ao qual 
fez promessas solenes de posições antigovernistas e anti
pedessistas, e, hoje, vai sentar-se à mesa, não chega nem 
a ser do chefe principal, mas de sub~chefe, para acertar 
um acordo que dê ao Governo uma tranqUilidade mo
mentânea na Câmara dos Deputados. 

Quero dizer a V. Ex~ que um dos resultados salutares 
---da eleição de J 5 de novembro era esse contrafreio na Câ

mara dos Deputados, através do qual, por negociação, 
por diálogo, poder-se- ia impedir que o Governo usasse o 
absurdo rolo compressor e fizesse aprovar leis que não 
interessam ao Brasil. Pois bem, esse resultado salutar, 
que deverla ser saudado e estimulado pelo Governo e 
pelo PDS, é hoje derrubado por um acordo cujas bases 
continuam secretaS, porque os jornais falam hoje numa 
coisa, amanhã noutra, e, no fim, ninguém sabe exala
mente quais as compensações que serão dadas para o· 
PTB ou pelo menos para alguns petebistaS que concerta
ram o acordo. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex~? 

O SR. H~LIO GUEIROS -Ouço V. Ex• 

O Sr. José Uns- V.Ex• não gostou do a_cordo, pelo 
--que vejo. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - De qué? 

O Sr. José Lins -- Não gostou do acordo. 

O SR. HÉLIO GUEIRO_~-: De jeito nenhum; nem 
eu, nem o povo do Brasil. 

O Sr. José Lins....;.:. Preferia que fosse com o PMDB? 

O SR. HÉLIO GUEIROS .,..-Não. Aí é que V, Ex• se 
engana. 

O Sr. José Lins- V. Ex• preferia que a maioria ... 
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O SR. Hi::LIO GUEIROS- Af é que V. Ex.~ se enga-

O Sr. Jo.1·é Un.~ - Permite V. Ex• 

O SR. H I:: LIO GUEIROS- Com licença, acho que o 
PMDB deve continuar PMDB, porque o povo quis que 
fosse PMDB. 

O Sr. Jo.1é Uns- Então, V. Ex• é contra todo tipo de 
acordo. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- E o PDT deve continuar 
PDT; o PT deve continuar PT e o PDS deve continuar 
PDS. 

O Sr: Jo.1·é Uns- Quer dizer, então, que V. Ex• é con
tra qualquer tipo de acordo interpartidário. -

O SR. HÉLIO GUEJROS- Agora, enganar o povo 
com 4, 5 opções, na hora da eleição, e, depois, arranjar 
pretextos e motivos para se burlar o pensamento e essa 
orientação do povo, com isso não concordo, condeno, 
doa a quem doer. 

O Sr. José Lins- Veja que V. Ex• não aceita acordos: 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Eu não sou contra. Ain
da agora frisei uma diferenÇa fundamental, que o Sena
dor-Murilo Badaró quis confundir com relação a exem~ 
pios do passado. Eu disse que, no tempo do-Marechal 
Outra, houve um acordo de alto nível, um acordo, sem 
quebra de dignidade para ninguém, um acordo visando a 
paz da família brasileira, um acordo do melhor quilate 
que talvez não tenha havido mais na História do Brasil. 
Mas não esse agora, Sr. Senador José Lins. 

O Sr. Josê Lins - E quem julga o que é bom para o 
PTB? é V. Ex~, é o PMDB'? 

O SR:. HÉLIO GUEIROS - Não é esse agora, por
que .. 

O Sr. José Lins - Quem julga o que ê bom para o 
povo brasileiro? t. V. Ex~? é só o PMDB? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Não. Não esse agora, 
que foi feito por uma questão de Aritmética: fez-se aso
ma ... 

O Sr. Jo.!>·é Uns - Mas é claro, nobre Senador ... 

O SR. HÊLIO GUEIRÜS- ... fez-se uma soma. Não 
se quis conc1liação nacional, nem coisa nenhuma .. 

O Sr. Jo.çé Lins - ... Mas é claro! O que queriam as 
Oposições com a chamada união oposicionista? 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Quiseram, simplesmen
te, se livrar de embaraços momentâneos e eventuais na 
Câmara, através da votação simbólica. E quero dizer a 
V. Ex•quejá fui Deputado Federaleseioqueéláa tira
nia das lideranças. Aqui, no plenário desta Casa, eu sozi
nho ou qualquer outro_ colega pode embaraçar e pertur
bar uma votação. Mas, na Câmara dos Deputados, o 
Regimento é_de tal manei~a, que é uma comodidade: se o 
PTB agora está aliado com o PDS, passa tudo, com a 
maior facilidade, porque o Deputado só tem direito a pe
dir verificação de hora em hora. Quando isso acontece, 
leva-se quase uma hora ou duas para que se faça a verifi~ 
cação e, depois, não pode pedir mais nenhuma. Então, 
nessa hora entra tudo e é aprovado com a maior facilida
de-:--

O Sr. José Lins- V, Ex.•, pelo que vejo, era contra a 
coligação das Oposições, para a tão. buscada maioria na 
Çãmara. Certamente V. Ex~ discordava do pensamento __ 
do seu Partido. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Não entendi a pergunta 
de V. Ex~ 

O Sr.-Jo.!>;é Lins- HoUve um tempo. isso é público e 
notório, em que o PMDB buscou de todos os modos 
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uma coligação das oposições, exatamente com o objetiVo 
de formar um bloco majoritário oposicionista. certa
mente, nesse momento, V. Ex' estava contra esse objeti
vo. 

O SR. HtLJO GUEIROS- Não estou contra_o meu 
Partido ... 

O Sr. José Lins- Então, V. Ex' só é mesmo contra o 
acordo do PTB com o PDS ... 

O SR. H.tLIO GUEIROS- Não! Y~ Ex' estâ me en
tendendo. 

O Sr. José Lins- Estou entendendo, o que -não estou 
é concordando. 

O SR. H.tliO GUEfROS - A coisa mais lógicá, 
mais razoável e decente... -

O Sr. José Lins- Decente na conceituaçào de V. Ex• 

O SR. HÉLIO GUEIROS- ... é para um acordo en .. 
tre os partidos que se diziam oposicionistas. 

O Sr. José Lins- :tum critério de decência meramen
te pessoal. 

O SR. HÉLfO GUEIROS- Não é razoável nem de
cente um acordo entre unt partido que dizia que era 
Oposicionista, com Um partido do Governo. Hâ. muita:
diferC:nçã. s·é havia,--realmente, sinceridade e honestidade 
nos propósitos dos partidos de Oposição, eles todos de
veriam se unir a formar um bloco, porque foi asslm que 
eles foram às eleições~. 

O Sr. José LinS:..:::.. V. -Ex-.--p:uxa brasa para o seu espe
to. 

O SR. H~L!O GUEIROS - Não estou não. 

O Sr. José Lins- mas é contra aqueles que puxam 
brasa para si. 

O SR. HELIO GUEIROS- Não estou puxando bra
sa, coisa nehnhuma. O que estou mostrando é que o elei
torado brasileiro se diVidiu em--qUatro partidos de Opo
sição. Quem era do Governo ficou no PDS e o Presiden
te da República não abriu. Exigiu que todo o mundo fi
casse no PDS. Assim houve quatro disputando o eleito
rado oposicionista do Brasil. Então, o lógico, o razoável, 
o decente seria que esses quatro partidos se componas
sem como partidos de oposíção depois de terem o man
dato no bolso. Agora, o que não está certo é porque era 
cômodo, na campanha eleitoral, ser contra o Governo, 
porque era fácil ludibriar, enganar a opinião pública, fa
zer pose de Oposição. Mas uma vez vencida a eleição, 
obtido o mandato, arranjam-se pretextos, motivos, argu
mentos para juSfífíciir ·que a Crise brasileira, o problema 
do desemprego, a situação do trabalhador exige com
preensão, exige elevação, e essa elevação e essa com
preensão se traduzem unicamente no acordo, para per
mitir que o Goverito faça aprovar, na Câmara dOs DePu
tados, tudo quanto ele vai mandar, inclusive, com a imo
ral circustância de que esse acordo é feito antes da vo
tação do projeto da lei salarial. 

O Sr. Odaâr Soares - Permita-me V. Ex• um aparte 
nobre Líder? 

O SR. HELIO_GUEIROS- Concedo o aparte a V. 
Ex• 

O Sr. Odacir Soares...:.... Dentro desse quadro étiCo que 
V. Ex~ traça, condenando o acordo PDS-PTB, 
chamando-o, inclusive, de desonesto, po·r ter esse a20r
do, na sua óptica, contrariado a tendência do eleitorado 
que votou no PTB; como V, Ex• classificaria o apoio do 
ex-Governador Alacid Nunes ao PMDB, ele que foi elei
to, mesmo em eleição indireta, pela então ARENA? V. 
Ex• conslderaria esse apoio do ex-Governado_r Alacid 
Nunes, ao PMDB, honesto ou desonesto, decente ou in
decente? Dentro desse quadro ético com o qual V. Ex~ 
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prOcura ·cõndenar, em uma demo-cracia, as coligações 
partidárias que estão--previStas, -inClusive, na legislação 
eleitoral. 

O SR. HELIO GUEIROS- Acho que V. Ex• já está 
in-vocando um argumento estapafúrdio e inadequado, já 
dito aqui pelo Senador Murilo Badaró. A situação no 
Pará foi totalmente diferente; se o PTB ... 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex• está procurando carac· 
terizar o acordo PTB-PDS. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- ... se o PTB, antes de 15 
de novembro, confirmasse as suspeitas de que era linha 
auxiliar do PDS, como foi denunciado, e fosse às urnas 
dizendo que seria linha auxiliar do PDS, eu não teria coi
sa alguma com o acordo dele agora. 

O Sr. Odacir Soares - Da mesma forma, os eleitores 
da ARENA não teriam eleito o Governador AlaC:id Nu
nes, se soubessem que ele iria aderir ao PMDB, no Pará. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- No caso do Governador 
Alacid Nunes, ele previamente, antecipadamente .. 

O Sr. Odadr Soares - Depois de elelto; ele, previa
mente, depois de eleito .. 

O SR. HÉLIO GUEIROS - ... em uma campanha 
eleitoral, com um detalhe, Sr. Senador ... 

O Sr. Odacir Soares - ... ele previamente, depois de 
eleito, aderiu à Oposição. 

o-SR. HELIO GUEIROS- ... com um detalhe, Sr. 
Senador Odacir Soares, é que ele arriscou o pescoço ... 

O Sr. Odacir Soares - Arriscou nada, ele era Gover'
nador indireto. 

O SR. HELIO GUEIROS- ... porque V. Ex• não é 
ing~nuo .. 

O Sr. Odacir Soares- Quem arriscou o pescoço foi o 
Governo Federal ao indicá-lo para governar o Estado do 

-Pará. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- ... a ponto de não saber 
o prestígio descomunal que tinha o Coronel Passarinho 
no Pará, quando era Líder nesta Casa e Presidente deste 
Congresso Nacional. 

O Sr. Odacir Soares- Mas nós não estamos discutin
do isto. V. Ex~ está discutindo a origem dos mandatos, e 
a origem do mandato do Governador Alacid Nunes era 
o Governo. era a ARENA, e ele, ao aderir ao PMDB, 
traiu a origem do seu mandato. 

O SR. HELIO GUEIROS- V. Ex• sabe muito bem 
que o Governo Federal tinha a faca c o queijo na mão 
para, incluslve decretar a interVenção no meu Estado. O 
Governo Federal não fez isto, mas cortou verbas para a 
Educação, cortou verbas para o DER ... 

O Sr. Odãcír Soares - V. Ex• está fugindo do centro 
do debate. 

- O SR. HELIO GUEIROS- ... colocou-a serviço da 
carrlpa-=nha do PDS todos os grandes órgãos de desenvol
vimento da Amazônia, a começar pela SUDAM e pelo 
Banco da Amazônia, fez tudo isso contra o Governador 
Alacid Nunes. Quero mostrar, portanto, que o_que hou
ve da parte do Governador Alacid Nunes foi um gesto de 
resistência altiva, de homem que arriscou muita coisa em 
defesa daquilo que ele achava que estava certo e do que 
estava correto. 

O Sr. Odacir Soares- V. Ex~ me permite um aparte? 
(Assentimento do orador.) Tenho a impressão do seguin
te, veja bem, nós vivemos num regime de légaiidade, ale
gislação está aí a prescrever aquilo que pode e que não 
pode ser feito. O acordo, ou a coligação PDS-PTB, está 
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previsto na legislação eleitoral. A cúpula, o dirigente do 
1YrB;-evidentemente, a partir de uma análise acurada dos 
seus estatutos e do seu programa, resolveu que, 
somando-se à Bancada majoritária do PDS na Câmara 
dos Deputados e no próprio Senado Federal, poderia en
camínhar soluções para os problemas dos trabalhadores 
brasileiros, a partir disso, acho que V. Ex•, como Sena
dor do PMDB, no exercício, neste momento, da Lide
rança, V. Ex• está pretendendo policiar decisões que são 
da competência interna de outro partido. Seria, do mes
mo modo, vir o PTB aqui a criticar as decisões da cúpula 
do PMDB no campo partidário. Acho que V. Ex•, ao re
tirãr a discussão do problema do campo da legalidade 
em que ele está investido - porque a legislação está aí 
prevendo tudo isso- para um campo ético, V. Ex• peca 
até porque pertence a um Estado em que o resultado das 
eleições decorreu, exatamente, da debandada de um Go-

-vernador da ARENA para o PMDB. E essa debandada 
iinPiicou, também, nunla negação ou numa traição à ori
gem do mandato do então Governador, que era uma ori
gem governamentaL O que ele veio a fazer depois, a par
tir do momento em que debandou para a Oposição, 
lraindo, inclusive, compromissos assumidos com o Presi
dente.Geisel e com o Presidente Figueiredo, o que ele fez 
depois dessa lraição, depois desse ato que V. Ex• não 
quis caracterizar se seria decente ou indecente, a. partir 
daí tudo é irrelevante. Eu só acho que V, Ex' estâ discu
tindo uma matéiia a partir de pressupostos que V. Ex' 

- nãÕ COnsegue provar no seu próprio Estado. O resultado 
das eleições, no Parâ, decorreu, exatamente, de uma 
traição ou de uma debandada do Governador Alacid 
Nunes para a Oposição. E, aí, dentro desse quadro que 
V. Ex• procura caracterízar como sendo o quadro da co
ligação PTB-PDS, me parece que as coisas são seme
lhantes. 

O SR.HÊLIO GUEIROS-Creio que V. Ex• ou não 
entendeu ou não quis entender o meu ponto de vista. 

O Sr. Odacir Soares- Eu entendi, estOu procurando 
estabelecer os liames da discussão. 

O SR. HElJO GUEIROS- Quero dizer que V, Ex' 
uma hora é legalista: porque está na lei é moral e é licito, 
como não estâ na lei é imoral e é ilícito. Quer dizer, eu 
deixei bem claro que se o--PTB, como o Governador Ala
cid Nunes, tivesse tomado uma atitude antes da eleição e 
ficado fiel a ela depois da eleição, eu não tiriha a menOr 
critica a fazer ao PTB. Agora, enganar ... 

O Sr. Odacir Soares~ Referi-me às eleições de 1978. 

O SR. HÉLIO GUEIROS- V. Ex• vai me permitir. 
... ludibriar, taPear, fazer pose de Oposição- então o 

candidato _em São Paulo, o ex-Presidente Jânio Quadros 
era quem mais colo~ava banca pela televisão, contra tu
do, contra todos, todo mundo errado, todo mundo imo· 
ral, todo mundo indecente, só ele era certo, só ele era ap
to, os partidos todos eram errados, só ele era o certinho, 
fazia essa pose. Há, ainda, alguns ingênuos brasileiros 
que acreditam nessa pregação hipócrita e, então, votam 
no PTB, votam nos partidos que se dizialn de Oposição 
e, uma vez terminada a eleição, com o mandato na mão, 
desserve-se ao povo, trai-se o povo, engana-se o povo e 
se vai aliar com o Governo que se combateu durante 
toda a campanha. 

Pode ser legal, pode estar no Regimento, pode estar 
em regulamento, mas é imoral, é indecente um compor
tamento dessa natureza. 

Agora. se antes da eleição houvesse um partido quere
conhecesse; "Não, eu estou do lado do Governo, eu não 
estou no PDS mas estou plenamente de acordo com a 
política do Governo nesse ou naquele sctor,_ mas eu que
ro c-aminhar sozinho" e, depois, concretizar-se no Con
gresso Nacional essa aliança p·reviamente estabelecida na 
eleição, eu não teria nada a dizer. Mas não foi isso que 
aconteceu;-o PTB enganou, fraudou. E é preciso que se 
diga isso, porque noto que os jornais começam a publi
car só declaração de gente dizendo qU\! ... ê ísso mesmo, o 
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PTB está certo, a crise está g-r-,mae, temos que nos unir, o 
PTB está muito bem e é isso que se deve fazer ... " e, daqui 
a pouco a opinião pública, que é orientada pelos jornais, 
rádio e televisão, vai repetir sem pensar. 

Por isso que eu posso ser uma andorinha só, mas vou 
gritar aqui e achar que é imoral, indecente o comporta
mento do PTB ao se aliar ao PQS. Tanto mais como se 
dissessem "não, o PTB vai fazer um sacrifício, mas a lei 
salarial será mantída": Conversa~ não vai ser maritida. 
"Não, o PTB está saindo da sua linha de açào, mas o 
funcionalismo público federal vai ter um -aumento nas 
bases justas que está pretendendo". Não vai ter coisa al
guma. O acordo está sendo feito em bases que se dizem 
secretas, mas que os jornais dizem que vai haver-aí uma 
comissão para estudar as pretensões do PTB e o PTB vai 
dizer que a lei da greve, as intervenções nos sindicatos ... 
Como se a grande preocupação da massa trabalhadora 
do Brasil não fosse hoje o salário, não fo_sse hoje o de
semprego. Não, é intervenção nos sindicatos, o PTB vai 
e-ntrar p<~ra o PDS, vai aprovar tudo lá para o PDS, por
que o Governo prometeu e agora ... 

O Sr. Odadr Soares - O PTB não vai entrar, vai se 
coligar. 

O SR. HÍ::LlO GUEIROS - " Governo prometeu 
que, agora, não vai mais intervir nos sindicatos· como es
tava fazendo." E o PTB, então;_ "Ah! não vai mais inter
vir, muito bem, que grande Presidente, que gra11de Parti
do, vamos abraçar este Partido, vamos-abraçar esse Pre
sidente, porque nós vamos sair da entaladela em que nos 
encontramos, porque não vai mais haver intervenção em 
sindicato." 

Ora, Sr. Presidente e SrS. Senadores, é preciso, no Bra
sil, se dizer quando o rei está nu que ele está nu. No caso 
do PTB, o PTB está nu e é preciso que se âiga isso o PTB 
não está honrando o voto recebido na eleição de 15 de 
novembro. O PTB foi votado pelo eleitoódo oposicio
nista do Brasil e não adianta camuflar com essas supos
tas intenções de estabilidade, de solução de crise, porque 
não vai haver estabilidade, não vai haver solução para a 
crise, vai haver apenas uma comodidade para o PDS, 
para o Governo, no trânsíto das matérias em curso na 
Câmara dos Deputados, que era o único lugar onde se 
poderia fazer, na base de freio e contrafreio, uma certa 
situação de equilíbrio entre Governo e OpÕsição. 

O Sr. He/o,:ídio Nunes - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HELIO GUEIROS- Tem o aparte o eminente 
Senador Helvídio Nunes, que me honra muito. 

O Sr. Helv!dio Nunes - Eminente Senador Hélio 
Gueiros, provavelmente, o meu aparte não guardará 
adequação ao discurso de V. Ex• Mesmo assim, peço-lhe 
desculpas, mas tenho que coner o risc-o: V. Ex~ está me
xendo em casa de marimbando. 

O SR. HÊLIO GUEIROS- Tenho consciência disso. 

O Sr. Helvídio Nunes- E esses marimbondos não são 
os '"marimbondos de fogo" do nobre Senador José Sar

ney" 

O SR. HÉLIO GUEIROS- Agradeço a advertência 
e o alerta do ilustre representante do Estado do Piauí, 
mas quero dizer a V. Ex• que acredito num PMDB de li
berdade e de respeito à opinião dos seus membros. Foi 
assim que ingressd no antigo MDB. Fui cassado, mas 
continuei, mesmo 110 ostracismo, fiel às origens, e quan
do se restabeleceu o antigo o MDB através do PMÚB, 
imediatamente cerrei fileiras em torno do PMDB. 

Então, V. Ex• há de convir que, embora sem ser muita 
brilhante, já tivt; uma certa trajetória política trepidante, 
arriscada e acidentada. De modo que sempre gosto de 
correr certos_ riscos, mas procuro ser fiel às minhas con
vícçõ_es e intenções.-Creia V. EX• que eu estou aqui, e·nào 
outro, porque grande parte do eleitorado do Estado do 
Pará me conhece. Tenho tido oportunidade de dizer que 

venho de uma f:Ieição inacreditada. Há muita gente, ain
da, que não acredita na minha vitória. Mas, quero dizer 
a V. Ex~ que, Se não- fosse essa minha fidelidade aos meus 
princípios e as minhas convicções, embora eventualmen
te contrariando aqui e ali, não seria eu cjue estivesse aqui. 
E eu não quero, quando chego ao mais alto cenáculo da 
República, desmerecer as minhas origens _tradicionais, 
mas quero me manter sempf-e firme e fiel a elas. 

Por isso é que, numa hora em que está havendo muita 
conveniência com relação à reação que se deve ter a esse 
acordo espúrio entre PDS e PTB, eu me arrisco em de
nunciar que isso não está certo. Porque, como disse a V. 

Ex', fiz campanha eleitoral, senti que o povo estava vo
tando nessas agremiações, nessa siglas oposicionistas, 
certo de que aquela era a mais oposicionista de todas. E 
nãO ê possfvel que dois, três meses depois que as eleições 
decidem os destinos do País, se trunque a vontade _popu~ 

-- lar e se_coloque um Congresso que não foi aquele origi
nalmente eleito pelo povo. 

Nestas condições, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dei
xo aqui a minha palavra de protesto, lamentando que te
nha acontecido esse acordo entre PDS e PTB. Quero dí~ 

--zer a V. Ex's que Ilão faço restrições de ordem pessoal ao 
PDS, coisa nenhuma, apenas acho que o PDS teve a 

___ bonra, a dignidade, a bravura, de se apresentar na cam
panha eleitoriil como fiel seguidor da política do Gover
no. Então, contra o PDS, nào há problema. O povo vo
tou no PDS, sabendo que estava votando num Partido 
_que ia dar sustentáculo parlamentar ao Governo. Assim, 
para o PDS as minhas honras e os meus louvores, mas 
não posso estender nem honra nem louvor a quem, de
pois de tapear o eleitorado, deixa de seguir o ruino jura
do, para entrar por atalhos que não vão, absolutamente, 
contribuir para o aprimoramento da democracia brasi
leira. 

VÕ!to a repetir: é famerii.ável que o equilíbrio que iria 
existir entre Senado e Câmara, um compensando os exa
geros, os ardores, até mesmo as paixões de outro, deixe 
de existir por causa desse conchavo. 

E, já ao final, quero fazer uma re_ferência a uma obser
vação-do ilustre Sei1adof Murilo Badaró, sobre radicalis

mo" 

f: preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se rea
bilite essa palavra no Brasil. Hoje em dia, qualquer cida
dão que queira tomar uma atitude mais séria, mais cora
josa, mais audaciosa, é logo alcunhado e apelidado de 
"radical''. E ninguém quer nem saber o que é ou deixa de 
ser radical - taxa-se logo como se_ fosse um leproso: é 
radical e ninguém quer conversa com ele. Eu acho que 
não. Ai do mundo, se não fossem os radicais, como, por 
exemplo, Jesus Cristo, porque ninguém mais radical do 
que ele, que não tolerou mercadores no templo, chegou a 
pegar do _chicote para expulsá-los de lá; Gandhi, na 
lndia, para não citar outros. Mas cito apenas Jesus Cris
to, porque nós somos uma nação cristã e, se ele não fosse 
radical, o que seria hoje do Cristianismo? 

Então, nós nào podemos combater preventivamente 
uma pessoa ou uma idéia porque ela seja radical. Acho 
que em certos assuntos, em certos temas, em certas po
Sições, temos Que ser radicais e não devemos tef medo de 
-ser radicais, porque é por causa dos radicais, em todo o 
mundo, que se tem feito alguma coisa pela sociedade em 
toda parte. 

Nestas condições, Sr. Presidente, agradecendo a honra 
e o prazer do debate com os eminentes Senadores aqui 
presentes, deíxo o meu lamento sobre esse acordo PDS
PTB. A Nação não vai ganhar nada com ele,_o_povo não 
vai gan~ar nada com essa tra-rlsã.ção. E Uma pena que tão 
perto ainda de uma campanha civica que encheu de espe
rança-s e· de alegrias toda a população brasileira, ela, __ me
üincolicamente, vá verificar que tudo- quanto ela fez com 
o voto, vai ser derrubado nos bastidores e nos jantares e 
_almoços aqui em Brasília. -

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem/) 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador João Calmon, por cessão 
do nobre Sr. Senador Lomanto Júnior. 

O SR" JOÃO CALMON PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR
MENTE 

O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra como 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lins, pela Liderança. 

O SR" JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Varga.s)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mário Maia para uma comu
nicação. 

O SR. MÁRIO MAIA (Para uma comunicação)- Sr. 
Presidente C: Sr$. Senadores: -

Há pouco, encaminhei à mesa do Senado projeto de lei 
dispondo sobre a profissão do TécnicO em Enfermagem 
e regulando-lhe o exercício, aproveitando o feliz ensejo 
da comemoração, hoje, do. "Dia Nacional do Enfermei
ro", e atendendo à imperiosa e inadiável necessidade de 
se disciplinar as atividades profissionais de uma classe, 
até o presente .não regulamentadas em lei. 

Na forma do art. 262, letra "a" do Regimento Interno 
do Senado, combinado com o art. 29 do art. 183 domes
mo diploma legal, desejo, à guisa de justificativa do pro
jeto, prestar, simultaneamente, a homenagem de minha 
admiração e reconhecimento à abnegada classe de enfer
meiros brasileiros que, em suas diversas modalidades, 
como enfermeiros de nível superior, como técnico em en
fermagem e como simples auxiliares de enfermagem, 
vêm prestando assinalados serviços à saúde em nossa 
Terra. 

O projeto está vaiado "mutatis mutandis" nos mes
mos moldes das proposições similares que disciplinam as 
profissões técnicas e, sem casuísmos, atribui aos técnicos 
em enfermagem formados em escolas paramédicas do 
País com cursos de 29 grau, de duração de trinta e seis 
meses e corn 900 horas de estágio de formação profissio
nal, o direito de exercer, como auxiliares dos médicos, 
atividades ligadas à defesa e recuperação da saúde e 
aqueles serviços para cujo exercício estão devidamente 
capacitados de acordo com a habilitação profissional ad
quirida através do ensiná das disciplinas constantes do 
currículo escolar dos cursos paramédicos que realiza
ram" 

Acreditamos que o nosso projeto representa mais uma 
contribuição válida no campo da saúde pelo seu inegâ.vel 
alcance social, uma vez que _yem ao encontro das justas 
aspirações de uma classe com reais serviços prestados à 
saúde no Brasil, mas que necessita ter assegurados em lei 
os direitos e as vantagens decorrentes de seu exercício, 
sobretudo nos dias de hoje, em que a enfermagem está 
exigindo conhecimentos técnicos e cientificas especiali
zados, além da indispensável dedicação inerente aos seus 
serviços. 

Até bem pouco tempo, as atividades do enfermeiro se 
desenvolvia, em todo o mundo, a partir de uma imagem 
quase que exclusivamente missionária daquele profissio
naL 

Desde a pioneira Florence Nightingale, na Guerra da 
Criméia, e de nossa inolvidável AnaJustina Ferreira Ne
ri, cognominada .. mãe dos brasileiros", pelos seus ser
viços prestados na Guerra do Paraguai, e em cuja pessoa 
desejo reverenciar, no dia de hoje, todos os enfermeiros 
do Brasil, desde estas augustas figuras, repito, que a en
fermagem sofre ainda, aqui e ali, os reflexos desse tipo de 
concepção. 

Não há negar o lado tipicamente missionário e apos
tólico do enfermeiro e que tem mesmo muito de sacerdó-
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cio. Sua missão, porém, nos díaS cte hoje, se tem apresen
tado cada vez mais complexa com o extraordinário pro
gresso dH medicina. 

Com o advento do princípio d::~ "assistência primãria 
de saúde" e com o imperativo imposto pda OrganizaçãO 
Mundial da Saúde, no sentido de que haja "saúde para 
todos até o ano 2000....-, -o pafii:Tdo enfermeiro tomou no
vos contornos e novas dimensões. Suas funÇõeS cadU:Vez 
mais se assemelham à do médico e por isso precisairi- ser 
devidamente revalorizados. 

Hoje, em vez de darem assistência esporádic"a, nas 
ocorrências de doenças, não só os médicos e os dentistas, 
mas os enfermeiroS e os técnicos eia.enfermag'em-·estào 
sendo chamados a trabalhar para melhorar as condições 
de saúde das populações a longo prazo, constituindo-se 
num grande elo entre a comunidade e o sistema nacional 
de saúde. 

Essas são as recomendações feitas, há pouco tempo, 
pela Professora Maria de Lo urdes Verderese, Consultora 
em Enfermagem da Organização Pan-americana de Saú
de e da Organização Mundial da Saúde, referindo-se ao 
novo papel reservado ao enfermeiro nos dias que cor
rem, notadamente nos países do 3" Mun-do. 

Temos, Sr-. Presidente, um. "deficit" ainda bem grande 
de enfermeíros no Brasil. Basta dizer que, para que o 
nosso País alcance o ideal preconizado pela Organização 
Mundial da Saúde, necessita formar mais 400 mil enfer
meiros. E mesmo para se obter uma relação razoável de 
um enfermeiro para mil habitantes, precisa ter mais de 
80 mil enfermeiros. 

De nada adianta construir mais hospitais, mais casas 
de saúde, mais ambulatórios, mais leitos, se nào houver 
quem cuide deles. 

Essas são as razões, Sr. Presidente, com as quais julgo 
haver justificado convenientemente o projeto que acabo 
de apresentar a esta Casa e render minha homenagem e 
meu respeito a uma -classe que precisa ser revalorizada 
pelo muito que tem feito em prol da saúde de nossa Pá
tria. 

Era o que tinha a dizer_ (Muito bem.') 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- O Sr. Sena
dor Itamar Franco enviou à Mesa requerimento de in~ 
formações. Nos termos de inciso VI do art. 239 do Regi
mento Interno, o requerimento sefá examinado pela Pre
sidência. (Pausa.) 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, de
signando para a sessão extraordinária das 18 horas e 30 
minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Com is são de Redação em seu Paiecer n"' 360, de 
1983), do Projeto de Resolução n" 134, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de crêdito no 
valor de Cr$ 76.529.600" (setenta e seis milhões, quinhen
tos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros). 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer- n~' 362, dC 
1983), do Projeto de Resolução n"' 137, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Mun-icipal de CrTstiiúL Estaâo de Mi
nas Gerais, e elevar em Cr$ 31.756.725,00 (trinta e Um 
milhões, setecentos e cinqüenta e seis mil, setecentos e 
vinte c cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida 
pela Comissão de Redação em seu Parecer n' 363, de 

1983), do Projeto de Resolução n"' 142, de 1981, que au
toriza à Prefeituru Municipal de Santa Juliana, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em CrJ 33.873.840,00 (trinta e 
três milhões, oitocentos e setenta e três mil, oitocentos e 
quarentu cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

4 

Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida 
pClu Comissão de Redação em seu Parecer n9 366, de 
1983), do Projeto de Resolução n" !51, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Claro, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 76.529.600,00 
(setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e 
seisCentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de_Resolução 
n~' 248, de 1981 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n"' 1.399, 
de 1981), que suspende a execução do art. 53 e seu pará
grafo único da Lei n~'35, de31 de dezembro de 1966edo 
Decreto nl' 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Municí
pio de Rancharia, Estado de Sào Paulo. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n<? 249, de 1981 (apresentado pela Comissão de Consti
tuição e Justiça como conclusão de seu Parecer n" I.400, 
de 1981 ), que suspende a execução dos arts, 293, 294, 295 
e 296 da Lei n<? 123, de 22 de dezembro de 1966, do Mu
nicípio de Santa Fé, Estado do Paranâ. 
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução, 
nço 250, de 1981 (apresentad? pela Comissão de O:msti
tuiçào e Justiça como conclusão de seu Parecer n~' 1.401, 
de 1981 ), que suspende a execução da Lei n" 570, de 13 de 
dezembro de 1977, do Município de Ibirá, Estado de São 
Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

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

Ata da 63~ Sessão, 
em 12 de maio de 1983 

I~ Sessão Legislativa Ordinária 
da 47~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Lenoir Vargas 

ÃS !8 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE
SENTES OS SRS. SENADORE:S: 

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice .. MJchiles
Fábio Lucena - Raimundo Parente- Claudionor R o~ 
riz - Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio 

- Chuves- Gabriel Hermes - Hélio Gueiros - Alexan~ 
dre Costa- João Castelo- Josê Sarney- Alberto Sil
va - Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins -
Carlos Alberto - Dinarte Mariz - Martins Filho -
Marcondes Gadelha- Marco Maciel- Nilo Coelho
Guilherme Palmeira -Carlos Lyra - Lulz CaVãlcante 
-Albano Franco- Lourival Baptista- Passos Pôrto 

- Jutahy Magalhães- Lomanto Jltnior- Luiz Viana 
- João Calmon - Jos_é Ignácio - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Roberto Saturni
no- Itamar Franco -Murilo Badaró- Alfredo Cam
pos - Amaral Furlan - Fernando Henrique Cardoso 
-Severo Gomes- Benedito Ferteira- HenriqueSan
tillo- Roberto Campos- Marcelo Miranda- Salda
nha Ocrzl- Affonso C amargo- Ãlvaro Dias -Eneas 
Fariu- Jaison Burreto- Jorge Bornhausen- Lenoir 
Vargas - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de 
presença acl!sa o comparecimento de 57 Srs:-Senad~res. 
Havendo número regimental, declaro aberta a sissão. 

Sob u proteçUo de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. i9-Sec-retário irá proceder à leitura do Expedien

te_ 

t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER No 383, DE 1983 

D!! Comissão de Constituição e Justiça, sobre o 
Projeto de Lei do Senado n"' 7, de I 983, '"que dispõe 
sobre a expedição de certidões para a defesa de direiR 
tos e esclarecimentos de situações (art. 153, §JS, da 
Constituiçiio Federal)". 

- Relator: Senador Pedro Simon 

De autoria do ilustre Senador Moacyr Duarte, o Pro
jeto sob ex.<Jme regulamenta o§ 35 do art. !53 da Consti
tuição, que prevé a disciplina legal da expedição de certi
dões requeridas às repartições administrativas-para defe
sa de direitos t; escfarecimentos de situações. 

2. Na justificação, lembra o autor que, a despeito 
das medidas de desburocratização, ainda são freqUentes 
as dificuldades a superar para a obtenção de certidões 
em repartições públicas, à falta de disciplina !egal da es
pêcfe. 

3. O projeto é perfeitamente constitucional e jurídi
co. Qu<li-1to à técnicã legislativa, releva precisar melhor a 
redaçào do art. 3~'. 

No mérito, vale ressaltar a grande oportunidade e con
veniência da proposição, pois ela interessa a milhões de 
brasileiros que têm de se defrontar, tantas vezes, com a 
morosidade e mesmo a mâ~vontade burocrâtica, para a 
obtenção de_ certidões comprobatórias para a defesa de 
direitos c o esclarecimento de situações. 

4. Embora, como lembrado na justificação, esteja 
em curso o esforço governamental de desburocratização, 
com resultados já bastante palpáveis e os aplausos gerais 
da Nação, muito ãinda resta por fazer, sendo a medida 
alvitrada no projeto uma das de maior alcance que se po
dem tomar nesse campo. 

S. Ante o _exposto, opinamos pela aprovação do pro
jeto, por constitucional, jurídico, regimental, de boa téc
nica legislativa e, no mérito, oportuno e conveniente, 
com a seguinte: 

EMENDA No 1 - CCJ 

Dê-se ao art. 2~> a seguinte redação: 

"Art. 21' Nos requerimentos que objetivem a 
obtenção das certidões a que se refere esta Lei, deve
rão os interessados fazer constar esclarecimentos re
lativos aos fins e razões do pedido.'' 

Sala de Comissão, ll de maio de 1983.- Murllo Ba· 
darrJ, Pre~ide_nte. - Pedro Simon, Relator - PaJ·.Jos 
Portu -_Hélio Guetro.s - Martm.s Filho - Fernando 
Henrique Cardoso - João Ca/mon - José Ignáclo -
He/v[div Nunes. 
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PARECERES NOS 384 e 385, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nll 141, de 1982 
(Jt\' 6.756-B de 1982, na Casa de origem), que "dispõe 
sobre a criação e transformação de cargos e empregos 
na Secretaria do Tribunal Federal de Recursos e dá 
outras providências''. 

PARECER N• 384, DE 1983 

Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Martins Fifho 

De iniciativa da Presidência do Tribunal Federal de 
Recursos, nos termos dos arts. 56 e 115, II, da Consti
tuição, vem a exame desta Comissão, depois-deexamina
do e aprovado na Câmara dos Deputados, proje_to de lei, 
dispondo sobre a criação e transformação de cargos e 
empregos, na Secretaria do Tribunal Fedúal de Recur
sos e dando outras providências. 

o projeta explicita, em sllã justificação, ciue a Preten~ 
dida criação e transformação de cargos e empregos do 
Quadro de Pessoal da Secretaria daquela Corte tem em 
vista a introdução das técnicas de trabalho pertinentes à 
computação eletrônica e a racionalização ae si:Us -ser~ 
viços judiciários e administrativos. 

Assim, a proposição, vaiada em 9 -(ilOve) artigos, esta
belece a criação no Quadro Permanente da Secretaria do 
Tribunal Federal de Recursos, no Grupo~Direção e As
sessoramento Superiores, Código TFR-DAS-fOO: 
I- de 27 (vinte e sete) cargos de Assessor, Código 

TFR-DAS- 102.3, na categoria de Assessoramento Supe
rior, Códígo TFR-DAS-102; 
II- de 2 (doiS) Cargos de Diretor _de Subsecretaria, 

Código TFR-DAS-l01.2, e 59 (cinqUenta e noYe) cargos 
de Diretor de Divisão, Código TFR-DAS-IOl.l, na Ca-
tegoria de Direção SuPerior, Código TFR-DAS-101. 

E no Quadro de Tabela Permanente da Secretaria do 
Tribunal Federal de Recuisos: 

I - de 20 (vinte) cargos de Técnico Judiciário, TFR
AJ-021; 45 (quarenta e cinco) cargos de Auxiliar Judi
ciário, TFR-AJ-022; e 20 (vinte) cargos de Agente de Se
gurança Judiciário TFR-AJ-025, 15 de Taquígrafo Judi
ciário, TFR-AJ-023 todos no Grupo-Atividade de Apoio 
Judiciário; 

II..:..... 2 (dois) cargos de Psicólogo, TFR-LT-NS-907; 2 
(dois) cargos de Assistente Social, Código TFR-LT-NS-
930; e 5 (cinco) cargos de -Efí6Tíotecãrio, TFR-LT-NS-
932: estes no Grupo-Outras Atividades de Nível SuPe
rior: 
III- 34 (trinta e quatro) cargos de Auxiliar Operacio

nal de Serviços Diversos, TFR-LT-NM-1006; 4 (quatro) 
cargos de Telefonista, TFR-LT-NM-1044; e 65 (sessenta 
e cinco) cargos de Agente de Vigilância, TFR-LT-NM-
1045; estes--no Grupo~Outras Atividades de N·ível Médiõ; 

IV- 3 (três) cargos de Anal~sta de Sístema,TFR~LT
PRO~I601; 5 (cinco) cargos de Pr_9S:ramadof, TFR-LT
PRO- J 602; 6 (seis) Cargos de OperadOr de Computação, 
TFR-LT-PR0-1603; c 15 (i{Uúize) Cárgos de Perfurador
Digitador, TFR-LT-PR0.-16-1604; eStes- no Grupo
Processamento de Dados; 

V- 5 (cinco) cargos de Artífice de Mecânica, TFR
LT-ART~ 702; 7 (sete) cargõSde Artifice de Eletricidade e 
Comunicação, TFR-LT-ART-703; _e 6 (seis) cargos de 
Artífice de Carpintaria e Mercenaria, TFR-LT-ART-
704, estes no Grupo-Artesanato. 

A restruturação do Grupo-Direção e Assessoramento 
Superiores e a classificação dos cargos qUe o in-tegfam 
far-se-ão por deliberação do Tribunal, nos termos do art. 
J9 da Lei n9 6.581, de 1978 observada a escala de níveis 
constante do Anexo II, do Decreto-lei n9 1.902, de 1982, 
inclus-ive- com o ãcréscimo O.õs riiveis 5 e 6 a que se refere 
o art. 39 do Decreto-lei n9 1.445, de 1976. 

A medida, de um lado, diz respeito à criação dos níveis 
5 e 6 do Quadro de Direçãci e A:S:sessorainento Superio
res do Tribunal; da outra parte, prevê a supressão de 
classe intermediária das categorias funciOmiis do Grupo-
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Apoio Judiciârlo. A tal deliberação-Chegou o Conselfio 
de Administração, em Sessão realizada a 15 de dezembro 
de 198 I, tendo em conta os termos da Lei n9 6.959, de 25 
de novembro de 198 J, que acrescentou os referidos níveis 
aos cargos em comissão do Supremo Tribunal Federal. 

A proposição decorre dos princípios informadores do 
Plano de Classificação de Cargos, quais sejam a sua per~
manente atualização, para acompanhar as evoluções ad
ministrativas e harmonização da sistemática que deve 
sempre corresponder à orientação implantada em cada 
área, mormente em se tratando de órgãos integrantes do 
mesmo Poder. -

A adoção da medida v.isa a compatibilizar- o Quadro 
do TFR, com as diretrizes globais que foram estabeleci
das na_ãrea do Judiciário Federal e com respaldo, ainda, 
no princípio da paridade, pressuposto básico impres
cindível, para que seja alcançado o princípio constitucio
nal da identidade de retribuição entre cargos de atri
buições e responsabilidades idênticas. 

Finalmente, no que concerne a_os inativos, aos quais se 
pretende a extensão das disPosições ora propostas, en
tendemos imperiosa, por instrumento legislativo, a 
adição de normas que permitam a reclassificação dos 
s.ervidores referidos, ante a mansa e pacífica jurisprudên
cia, aliás, consubstanciada na Súmula 38 do STF. 

Conside.ran.do que a proposição encontra respaldo 
constltucianal e.que, do ponto de vista têcnico nada ha· 
vendo que a inviabilize, somos, no âmbito desta Cernis~ 
são, pela aprovação do projeto. 

Sala da Comissão, 13 de abril de 1983.- Fábio Luce· 
na, Presidente. - Martins Filho, Relator. - Alfredo 
Campos - Passos Pôrto. 

PARECER N• 385, D!' 1983 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Guilherme Palmeira 

A proposíÇão em tela, encaminhada à Câmara dos De
putados pelo Presidente do Tribunal Federal de Recur
sos, com esteio nas disposiçõeS contidas nos art1&os 56 e 
115, II, da Constituição FedeC:al, objetiva a c'riaç'ãO e 
transformaÇãO de cargos e emprego-s na Seáeta!ia dare
rerTdã Corte. 

Na Casa de origem, foi aprovado, após manifestação 
daS COmissões de Constituição e Justiça, de Serviço 
Público e de Finanças, mediante pareceres em Plenário. 

No Senado Federal, pronunciou-se favoravelmente à 
g_roposição a Comissão de Serviço Público Civil, compe
tindo à esta Comissão de Finanças o exame da matêria 
sob o enfoque financeiro. 

Trata-se de proposição que tem por escopo criar 345 
cargos e empregos na Secretaria do Tribunal Federal de 
Recursos, sendo 86 cargos no Grupo-Direção e Asses
soram ente Sti"Periores, 100 no Grupo-Ativict'ádes de 
Apoio Judiciário, 9 no Grupo -Outras Atividades de 
Nível Superior, !03 no Grupo- Outras Atividades de 
Nível Médio, 29 no Grupo-Processamento de Dados e 
18 no GruPõ-Artesanato. 

A minuciosa justifiCação que acompanha- o pr6jeio es
clarece, satisfatoriamente, que a elevação do Quadro 
Permanente da Secretaria daquele Egrégio Tribunal, se 
deve à implantação de sistema de computação eletrônica 
de Seus serviços, do crescente volume de process-os, cujo 
julgamento compete ao Tribunal, e à racionalização dos 
serviços judiciários e· administrativos: 

Busca a medida ora proposta a substituição do atual 
sistema de locação de mão-de-obra, mediante a contra
tação de empresas prestadoras de serviços, Põr servido~ 
res de seus próprios Quadros ou Tabelas Perniãilentes. 

Considerando a conveniência da maitutenção de servi· 
dores pertencentes ao Quadro da Administração do ór
gão e a própria ecoriomia que a alteração de critêrio hã 
de ~nsejar, a proposição sugere a criação de cargos e em
·pregos; cuja despeSa será coffipensada com a resci.S8o dos 
contratos de prestação de mão-de-obra firmados com 
êmpreSas do -setor privado. 

O diploma proposto, por outro lado, prevê a aplicação 
das normas concernentes à reclassificação aos servidores 
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inatívos, naquilo que couber, face à necessidade de ex
pressa manifestação legislativa sobre a matéria, a fim de 
superar o obstáculo contido no verbete n9 38 da Súmula 
Predominante do Supremo Tribunal Federal, a qual 
veda o aproveitamento de reclassificação U:os servidores 
aposentados. 

O presente projeto, em seu art. 7'~, estabt.:Iece que as 
despesas dele decorrentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias do_ órgão em questão e outras 
para o mesmo fim destinadas. 

Merecem destaque, de outra parte, o deta!hamento e a 
robustez das razões alinhadas na justificativa do projeto, 
o que vem a facilitar a compreensão dos motivos que em
basam as providências sugeridas. 

Nenhum óbice pode ser oposto à proposição, no que 
tange ao âmbito de apreciação desta Comissão, daí por 
que opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 12 de maio de 1983. - Itamar 
_ Franco, Presidente -:- Guilherme Palmeira, Relator -

Amaral Peixoto, contrário- Roberto Campos, contrário 
- Carlos Lyra- Severo Gomes~ Pedro Simon- Hélio 
Gueiros- Lourival Baptista- Jutahy Magalhães, cj res
trições. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O Expe
diente lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, da redação final-(õfe
recida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 
360, de 19~3), do Projeto de Resolução n'~ 134, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cam
po do Meio, Estado de Minas Gerais, a contratar 
operação de crêdíto no valor de Cr$ 76.529.600,00 
(setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil 
e seiscentoS crüze1ros). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolu~ão n'~ 134, de 1981. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, -incíSo VI, da Co-nstituiÇão, e eu 
-----• P-residente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, Estado de Minas Gerais, a contratar opera~ão 
de crédito no mlor -df. CrS 76.529.600,00 (setenta e 

Sfis milhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos 
cruzeir_IJS). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Campo-- do 
Meio, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do-Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 
valor global de Cr$ 76.529.600,00 (setenta e seis milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), cor
respondentes a 140.000 UPC, considerado o valor noini
nal da UPC de Cr$ 546,64 (quinhentos e quarenta e seis 
cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigente em 
abril/80, junto à Caixa·Econôrr:iica do Estado de Minas 
Geiãis, esta na quafidã.de de agente financeiro do Banco 
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Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 400 (quatrocentas) unidades habitacio_naiS- de 
interesse social __ e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resoluçã_o _e_n_t_ra em vigor na -data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vaigas)- Item 2: 

Discussão, em turno único, da redaçào final (ofe
recida pelu Comissão de Re_daçào em seu Parecer n9 

362, de 1983), do Projeto de Resolução n'i' 137, de 
1981,-qUfUutoií:úi.-ã: Prefeitura Municipal de Cristi
na, Estado de Minas GeraiS, a -elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta~ um milhões, setecentos e cin~ 
qüenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco Crii~iM 
ros) o montant!! de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final.- ( Pau.ça.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerM 

rada. 

Encerrada a discussão, a redução final é considerada 
definltivUinente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final apro~·ada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~' 137, de 1981. 
Faço S<:tber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inci_s_o __ YI. da Constituição, e eu 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prereitura J\'lunlcipal de Cristina, EstaM 
do de Minas Gei'ais, a elevar cm Cr$ 31.756.725,00 
(trinta e um milhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, 
setecentos e ,.·inte e cinco cruzeiros) o montante de sua 
dh·ida consolidada 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 1:. a Prefeitura Municipal de Cristina, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da Resolução n9 
93, de II de outubro de I 976, do Senado Federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidade em 
CrS 31.75_6.725,00 (trinta e uni mTthões, setecentos e cin
qüenta e seis mil, -setecentos e vinte e cinco cruzeiros), 
correspondente a 52.500 UPCs, considerado o valor noM 
minai da U PC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzei
ros e oitenta e nove centavos), vigente emjulhofSO, a fim 
de que possa contratar empréstimos no valor global aci
ma mencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro :do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 150 -(Cento e cinqUenta) unidades habitaM 
cionais de interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbuna necessária, naquele Município, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivcl prOcesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 3: 

Discussão, em turno único, da redação_ fm_a_l (ofe
recida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 
363, de 1983), do Projeto de Resolução n" 142, de 
1981, que autoriza_a_?r~fejt~;~ra Municipal de Santa 
Juliana, Estado de Minas_ Gerais, a elevar em Cr$ 
33.873.840,00 (ffintu e-tres-m11hões, oitoc-ento-s e se-

tenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo query1 queira discut_i-la, declaro-a encer
-rada. 

Encerrada a discussão, a redação final ê considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

__ O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redaçào final apro~·ada 

Redaçào final do Projeto de Resolução n<:> 142, de 1981. 
Filço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 

do art. 42, inciso VI, da C.onstituição, e eu, 
-----· Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Juliana, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
33.873.840,00 (trinta e três milhões, oitocentos e se
tenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzeiros) o 
montante de sua díl'ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l"' ta Prefeitura Municipal de Santa Juliana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos de art. 29 da Reso
lução n<:> 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida conso
lidada em .Cr$ 33.873.840,00 (trinta e três milhões, oito
centos e setenta e três mil, oitocentos e quarenta cruzei~ 
ros), correspondentes a 56.000 UPCs, considerado o va
lor nominal da UPC de CrS. 604,89 (seiscentos e quatro 
cruz~iros e oitenta e nove centavos), vigente em ju
lho/80, a fim de possa contratar empréstimos no valor 
global acima mencionado, junto à_Caix.a Ec_onômicã. do 
Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de agente fi~ 
nanceiro do Banco Nacional da Habitação_- BNH, des
tinados à construção de 160 (cento e sessenta) unidades 
habitacionuis d_e interesse soçial e execução das obras de 
infra-estrutura-urbana necessárias, Programa PROMO
RAR, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no_ resp-ectivo pro~ -
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Q SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Item 4: 

Discussão, e_fl} turno único, da redação finã.l"(Ofe
recida pela Comissão de Redução em seu Parecer nl' 
366, de 1983), do Projeto de Resolução n<:> 151, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Mun-icipal de Carrilo 
do Rio Claro, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
CrS 76.529.600,00 (setenta -e seis milhões, quinhen
tos e vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros) o mon
tante de sua dlvida consolidada. 

Em discussão a redação fimil. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
_Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitiva.mente aprovada, nos- termos do art. 359 do Re~ 
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E_a .9eguinte a redação final apro~·ada 

Redação final do Projeto de Resolupão n"'l51, de 1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, -nos termos 
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
~~-'-"-~-· Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza~- Prereit~ra Municipal de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte _e nm•e mil e seiscentos cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. (9 ta Prefeitura Municipal de Carmo do Rio 
Claro, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da 

__ -Res6luçâo-n-.,. -93; de 11 de outubro de I 976, do Senador 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
conso!idadu em Cr$ 76.529.600,00 (setentá e seis mi
lhões, quinhentos e vinte e nove mil e seiscentos cruzc:iM 
ros), co-rrespondentes a 140.000 UPCs, considerado ova
lor npminal da UPC de CrS. 546,64 (quinhentos e qua~ 
renta e seis cruzeiros e sessenta e quatro centavos), vigen
te em- abrilj80, a fim de que possa contratar operações de 
crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional de Habitação 
- BNH, destinadas à construção de 400 (quatrocentas) 
unidades habitacionais de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessárias, nã.quelC 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co .Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n<:> 248, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Consü~u_ição e Justiça como conclusão de seu Pa
recer n..,. L399, de 1981), que suspende a execução do 
art. 53 e seu parágrafo único da Lei n"'_35, de 31 de 
dezembro de 1966 e do D_ecreto n<:> 7, de 25 de junho 
de 1968, ambos do Município de Rancharia, Estado 
de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encer

rada. 
Em vot;,tção. 
OS Srs. Senadores_ que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redação 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 248, DE 1981 

Suspende a execução do art. 53 e seu parágrafo único da 
Lei n~ 35_., de 31 de dezembro de 1966, e dÕ Dttreto n<:> 7, de 
25 de junho de 1968~ 3mbos do Municfjiio de Rancharia, 
Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

-Artigo úniCo. E. suspensa por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em sessão Plenária de 24 de junho de 
198!, nOS autos do Recurso- Extraordinário nl' 94.633M1, 
do Estado de São Paulo, a execução do artigo 53 e seu 
parágrafo únicó da Lei n" 35, de 31 de dezembro de 1966, 
e do Decreto n"' 7, de 25 de junho de 1968, ambos do Mu
nidpio de Rancharia, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso
lução n9 249, de 1981 (apresentado pela Comissão 
de Constituição eJustiçácomo conclusão de seu Pa
reçer n"' 1.400, de 1981), q.ue suspende a execução 
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dos arts. 293, 294,195 e-296d.ileCri<' 123, de 22 d.C:
dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, Esta
do do Paraná. 

Em discussão o projeto.-( PaUsa.) 
Não havendo quem -queira discuti-lo, declaro-a ~ncer-

rada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aPfOvam permanecam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado 
O projeto vai à ComissãO de RedaÇã"â: 

E o segtlinte o pi'ojeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 249, DE 1981 

Suspende a execução dos arts. 293, 294, 295 e 296 da 
Lei n\1 123, de 22 de dezembro de 1966, do Município de 
Santa Fé,- Estado do Paraná. 

O Senado Federal reSÕ!ve: 

Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal proferida em 24 de junho de 1981 1 nos autos do 
Recurso Extraordinário, n~'-94.629~2-, do Estado do Para· 
nâ, a execução dos arts. 293, 294,295 e 296-da rern9 123, 
de 22 de dezembro de 1966, do Município de Santa Fé, 
daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - ltern 7: 

Discussão, em turno ÚÍlico, dO Pfojeto de Reso
lução n~' 250, de 1981 (apibsentado pda ComissãO 
de Constituição e Justiça como conclusão de seu Pa
recer n~' 1.401, de 1981), que suspende a execução da 
Lei n~' 570, de I3 de dezembro de 1977, do Municí
pio de Ibirá, Estado de São Paulo. 

Em discussão _o projeto. rPausa.) 
Não havend_Q quem queira discuti-lo, declaro-a, encer-

rada. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o aprovam permaneçam senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à ComissãO de Redaçào. 

É o seguinte o projeto aproVãdo 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ni 150, DE 1981 

Suspende a execucào da Lei n~' 570, de 13 de de
zembro de 1977, do Município de Ibirá, Estado de 
São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. Ê suspensa, por incostitucíonã!idade, 
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida em 9 de abril de 1981, nos autos do 
Recurso Extraordinário n~' 92.142--7, do Estado de São 
Paulo, a execução da Lei n~' 570, de 13.de dezembro de 
1977, do Município de Ibirá, daquele Estado. 

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

O SR. JORGE BORNHAi.JSEN (Pronuncia o seguin~ 
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: -

Episcopal de D. Antonio Possamai. 
Será sagrado bispo em Ascurra, SC; no próximo dia 

15 de Maio o Pe. Antonio Possamaí, salesiano de D. 
Basco. Descendente de oriundos italianos, nasceu em 
Ascurra a 5/4/1929 e iniciou os.istudos seminaristicos 
em sua terra natal no benemérito Colégio São Paulo, ao 
qual muito deve o Estudo. Continuou depois nos Institu-

tos da Congregação em São Paulo, sendo ordenado sa~ 
cerdote em 8/12/1957, Logo de início foram~lhe atribuí
dos cargos de confiança em várias instituições da Con
gregação no Sul do País, onde revelou sempre suas quali
dades de planejador atilado, organizador inteligente e 
realizador eficiente e enérgico com capacidade de lide
ra-nça. QuUlidadf:S que revelou sob-retudo como Erovin
cial, por .feis anos em Recife. Por sua conduta reta e por 
todos os atributos morais revelados foi escolhido pela Sé 
como Bispo de Ji-Paraná em Rondônia. Solução ideal 
para ·aquela diocese pelo grande número de migrantes do 
Sul do País, não excluídas as famílias catarinenses. 

Corri D. AritOnio Possamai são 22 os Bispos Católicos 
do Brasil, incluído um Carde~!, nas~idos em Santa Cata~ 
ri na, que servi:rri-à Igreja no Brasil, honrando 9 seu Esta
do.- Está assim de parabéns o nosso Estado. 
Congratulamo-nos também com a Congregação Salesia
na de D. Bosco, que completa neste ano, em 14 de julho, 
o seu primeiro centenário no Brasil, sempre a serviço ge
neroso e cristão do povo. 

Pa.wbéns a s_ Ex' a quem desejo um fecundo minis
tério naquelás afastadas regiões que acenam para um 
grande futuro. 

Era o que tinha a dizer, Sr: Presidente._(Muito bem.') 
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo_ a 

palavra ~o no~re Se~ador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte 
discurso.) ---,- Sr. Presidente e Srs- Senadores: 

A situação da empregad<1 doméstica como contribuin
te autõnom<1 da Previdénci<l Social é.das mais inseguras, 
em vista da enorme mobilidade desse tipo de emprego, 
quase sempre sem contrato formal de trabalho- Geral
mente, quando a doméstica fica sem. emprego, leva longo 
tempo para obter nova colocação e nem o novo patrão 
nem ela própria querem liquidar as contribuições atrasa
das à Previdência Social, havendo, por isso mesmo, pe; 
qUeho ·número das contribuintes autônornas entre as ern~ 
pregadas domésticas. 

Este e outros problemas levaram a Associação das 
tinpregã.das Do-mésticas de Brasília, que tem como pre
sidente Nilza Aparecida Francisca, a convocar represen
tantes de sete Estados para se reunirem nesta Capital. 
num encontro patrocinado pela Comissão de Legislação 
Social da Cãmara dos Deputados, quando serão discuti
dos vinte projetos_referentes à categoria que tramitam 
nas duas casas do Congresso Nacional. 

Existem entidades representativas da categoria em 
Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Goiá
nia e Rio de Janeiro, além de Brasília~ devendo o encon
tro despertar o maior interesse em outras capitais. 

Figuram, entre os projetas em tramitação sobre as do
mésticas, o relaüvo ãs férias anuais de trinta dias, jã 
aprovado nesta Casa e pelas Comissões de Justiça e de 
Legislação Social da Câmara, e aquele que reformula a 
contribuição previdenciária. 

As férias com a duração de um mês constituem uma 
antiga reivindicaç-ão da classe, tendo-a exposto ao presi· 
dente da Comissão de Trabalho e Legislação Sociãl da 
-Câmara, a própria Nilza Francisca, ao salientar que é a 
única categoria com vinte días de férias_ 

O simpósio será realizado nos dias 25 e 26 do corrente, 
merecendo a maior aterlção não apenas das domésticas 
mas de quantos se interessam pela evolução da Legis
lação Social e ·ao Direito do Trabalho, cada dia mais ins~ 
pirado no princípio da isonomia legal. 

A classe das domésticas é a mais prestante, contribuin~ 
do," decisivamente, para o equilíbrio familiar, principal
mente h0je, quando a_ mulher, como o marido, traba
lhãm fora do lar, tendo que confiHr os filhos a essas ver~ 
dadeíras secretárias a-õ-mésticas. Evidentemente, a me
lhoria do seu serviço há que depender de uma justa poli
tica salarial e previdenciâria. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourivul Baptista, 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Congresso Nacionf!.l realizou no dia 3 de maio do 
corrente mês, Sessão Solene destinada a homenagear a 
memória do Presidenta Getúlio Vargas pelo transcurso 
do centenário de seu nascimento. 

Cumpro o dever de, agora, associar-me aos conceitos 
então emitidos por ilustres parlamentares, sobre a perso
nalidade do insigne estadista que ingressou na História 
com-dimensões de grandeza sem paralelo. 

Desde 1930,- como Chefe incontestável da Revo
lução vitoriosa, - que o Presidente Getúlio Vargas se 
transformara no protagonista maior das transformações 
nacionais, promovendo o ingresso do Brasíl no cenário 
das nações engajadas na luta pelo desenvolvimento auto
sustentado, quando estabeleceu, com os empreendimen
tos voltados para a industrialização, nos domínios da si~ 
derurgia, da energia, dos transportes, e da legislação so
cial em benefício dos trabalhadores, as bases de um novo 
Brasil. 

Seria desnecessário rememorar nos limites pré
estabelecidos deste rápido pronunciamento, as reali
zações do saudoso Presidente Getúlio Vargas. _ 
-Afestão~ como marcos imperecíveis da sua atuaçào~ a 

criação do Ministério do Trabalho; a Legislação Traba
lhista; a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta. Re
dorida; a Fábrica Nacional de Motores; a Companhia 
Nacional de Álcalis; as iniciativas vinculadas ao aprovei
tamento do Carvão e do Xisto Betuminoso; a PE· 
TROBRÁS; a ELETROBRÃS; os Bancos do Nordeste e 
da Amazônia; o BNDE- Banco Nacional do Desenvol
vimento Econõmico, entre outros magnos empreendi
mentos. 

Com o Presidente Getúlio Vargas implantou-se, no 
Brasil, o planejamento das atívidades vinculadas ao de
senvolvimento económico e social do País. 

Não se poderia, jamais, olvidar, que coube ao grande 
estadista estruturar o PDS e o PTB, o que demonstra a 
sua obcessào no concernente -ao desenvolvimento e ajus
tiça social. 

De fato, Getúlio Vargas promoveu a modernização 
nacional, ao acelerar a evolução de um país predominan
temente agropecuário e rural, para os níveis de uma 
nação industrializada e conscientemente engajada nos 
roteiros da justiça social e do bem-estar do povo. 

Se é verdade que, na sua trajetória, os historiadores 
não perdoam o interregno ditatorial do Estado Novo,
a zona de sombra de sua passagem na vida politica, -
também não é menos exato, que depois de exílio e da so
lidão a que se recolhe em Itu, em 1945, voltou ao poder 
no~ braços do povo, pelo voto popular, através de 
eleições diretas, livres e consagradoras. 

Quis o destino, porém, que ocorresse em 1954, o trági
co desfecho do seu desaparecimento, deixando, todavia, 
à Nação, perplexa e angustiada, aquele monumento im
perecível, consubstanciado na sua Carta Testemunho. 

Sem desejar alongar-me, relembro, neste momento, o 
saudoso Presidente Detúlio Vargas, de quem rne fiz ami
go, por intermédio do seu ilustre Chefe do Gabinete Ci
vil, o meu dileto conterrâneo Lourival Fontes, para ex~ 
pressar, embora sucintamente, a minha gratidão pelo 
muito que fez por São Cristóvão, quando eu era seu Pre
feito. 

Posteríormente, como Prefeito de São Cristóvão, tive 
a honra de ser o intérprete dos Municípios,- designado 
pela Associação Brasileira dos Municípios (a ABM)
para saudar o Presidente Getúlio Vargas ao ensejo do 111 
Congresso Nacional dos Municípios, então reunido em 
São Lourenço cm !954. 

Foi, aliás, nessa ocasião, em São Lourenço, que o Pre
sidente Getúlio Vargas compareceu, pela última vez, a 
uma solenidade pública, de grandes proporções, poucos 
dias antes do seu fatídico suicídio. 

Estas eram as considerações que entendi ser do meu 
dever formular como expressão de minha saudade e 
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imorredoura admiração pelo estadista extraordinário 
que foi, sem dUvioa,- GetúflO_ Vargas. 

Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente~ (Muito 
bem! P'!lmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir VargáS) ~Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte dis_
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente 
João Figueiredo, que tem seu pensamento e sua ação 
voltados para o bem comum e o engrandecimento do 
Brasil, tomou em 1982, uma providência das mais louvá
veis. Para reduzir o déficit da balança d5! pagamentos, 
procurou estimular o _consumo de álcool pelos motores 
de veículos e em especial de táxis. Com esse objetivo, bai
xou o Decreto-lei n<? 1.944, em junho do ano passado, 
isentando do I PI, os táxis movidos com êssc tipo de com~ 
bustível com vigência até junho do corrente ano. Em que 
pese o entusiasmo havido ante~ssa medida, dela todavia 
nem todos os Estados puderam se beneficiar, porque lhes 
falta a estrutura para a venda de álcool à semelh<>nça da 
existente para a gasolina íiiduindo-se nesse rol as cidades 
da Amazônia, em especial as do interior. 

Os motoristas de táxis da Capital do meu Estado, cujo 
número já se aproxima de mil, fizeram-me, por intermé
dio do dinâmico Deputado Adauto Brito da Frota, apelo 
no sentido de ser conseguida a prorrogação da vigência 
do Decreto até 1984, quando a Capit<>l do meu Est<>do e 
outras cidades do interior da Amazônia certamente esta
rão equipadas de_b_ombas e depósitos para atender a ven
da de álcool. 

E nesse particular enderecei telex a Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República no sentido de corres
ponder esse pleito dos mais justos e benéficos para a mi
nha região e conseqüentemente para o Brasil, vazado no 
seguinte teor: 

"Tomando conhecimento que Decreto-lei núme
ro 1.944 de 15 de junho de 1982 que concede isenção 
imposto produtos industrializados para táxis com 
motor ll álcool, emboru venhll cumprindo suas a\
truísticus finalidades, tem sua vigência limitad<> atê 
trinta de junho do corrente ano, rogo a Vossa Exce
lência especial obséquio decretar sua prorrogação, a 
fim de beneficiar também estados distantes como 
Acre que só agora está adotando carros com motor 
áko_ol. Com meus agradecimentos, Senador Jorge 
Kalume". 

Sr. Presidente e Srs..__Senadores: 
Outro assunto de relevância para o Estado acreano é o 

que se relaciona ao crédito. E a esse propósito o Presi
dente da Câmara de Vereadores de Tarauacá,-Cleir Fer
nandes, me encaminhou indicação proposta pelo Verea~ 
dor Manoel Sylvio Longui no sentido de sensibilizar o 
Poder Central a repass;:u maiores somas de recursos des
tinados aos financiamentos de custeio de _safras, confor
me passo a ler: 

ESTADO DO ACRE 
CÃMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ 

Indicação 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores; 
Solicito da mesa .depois de ouvir o plenário, qUe 

seja encaminhado ao Senado Federal, nas pessoaS 
dos Srs. Jorge Kalume, Altevír Leal, Wildi Viana, 
Nosser Almeida, Alércio Dias e Amílcar Queiróz, a 
seguinte Indicação: Que seja reivindicado dos Agen
tes Financeiros recursos para serem aplicados em 
investimentos no município de Tarauacá. 

Justificação 

Levando em consideração a época oportuna para 
as operações de preparo de área, a não existência 
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atê o momento de recUrsos destinados a investimen
tos, o não financiamento de projetas de seringueira 
por falta de mudas, é que vimos solicitar de V.Ex'S, 
total apoio no tocante a esta Indica_çã_o, uma vez que 
a classe de PCNUenos e médios produtores dispõem 
de documentos a tais acessos e necessitam muito 
deste tipo de crédito, tendo em vista que os financia~ 
mentos de custeio agrícola não lhes dão condições 
de êxito, devido ao pequeno prazo de amortização e 
a grande dificuldade de escoamento,_ comprometen
do muitas vezes suas safras e até mesmo seu crédito 
bancário. Outrossim, os projetas de financiamentos 
de investimentos, como pecuária, onde o prazo ê 
maior e os juros são menores, proporcionando-lhes 
melhores condições de vida com segurança de um 
bom desempenho dos trabalhos, visto que a ativida
de agropecuária neste município vem sendo desem
penhada com êxito, embora seja vítima de altas pre
cipitações pluviométricas e de outras intempéries. 

Cbflfa-ndo com a compreensão e apoio de V. 
Ex~s, antecipo os meus agradecimentos. 

Sala das Sessões Dr. JUSCELINO KUBITS
CFfEK 

Tarauacá - AC., 2 de maio de 1983 
SaUdações LegislaflvaS, Manoel Sylvio Longui, 

Vereador (PDS). 

Ante o exposto estou certo de que os Srs. Ministros da 
área Econômico-Financeira Delfim Netto e Ernane Gal
vêas, ao tomarem conhecimento desta mensagem, com a 
sensibilídade que lhes é peculiar, saberão ir ao encontro 
desta justificada necessidade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 
-O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a 

palavra ao último orador inscrito, Senador Ãlvaro Dias. 

O SR. ÁLVARO DIAS (Pronuncia o seguinte discur
so.) --Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Seiia cômico, não fosse trágico o eventO promovido 
pela Secretaria de Abastecimento e Preços (SEAP) e 
alçado às primeiras páginas dos grandes jornais. Reunin
do .uma ex-grande cooperativa, hoje poderosa empresa 
agrícola, representantes da CEAGESP e outros altos ín~ 
tero;:ssados para discutir as exageradas variações de 
preços das verduras e legumes. 

De fato, componentes dos índices de preços - pelos 
quais se mede a inflação- estes produtos terão exercido 
forte influência na alta do custo -de vida. Mas, como di
zem os próP-rios téctiitos da FEV responsáveis por tais 
medições, a taxa de inflação ç "um resultado convencio
nal da combinação dos índices de preços (por atacado e 
ao consumidor) e de custo de 'iida no Rio de Janeiro". 

Nestas mensurações. os preços de alimentos para o 
consumidor scifreram aumentos de 89,8% e 119,2% entre 
os meSes de março de 1981/82 e de 1982/83. E em 
fevereiro:.m8.rço últimos, nada menos que 12,2%. No ata
cado, seus preços entram, dentre os 20 de maior aumento 
mensal na metade inferior, exceto batata inglesa (com 
91,5%) e a cebola (40,4%); .enquantO que, para o consu
midor, eles são 13 entre os 20 de maior alta, variando en
tre 25,6%, e 103,4% seus preços no mês. 

De fato, também, o efeito danoso é atribuível à dife
rença entre o preço ao nfvel do atacadista e ao nível do 
varejo, E aí está um primeiro contra-senso; diz a SEAP 
que isto foi culpa da chuva, ou seja, São Pedro estaria 
contra o brasileiro. E a SEAP reúne quem, para sanar o 
problema? Justamente quem tem o maior interesse em 
manter as coisas como estão! E para não ficar muito evi
dente, alguns produtores que entram como o primo de 
Pilatos no Credo; isto é, quem pouco ou nada tem a ver 
com o problema. 

Ai, esta também, outro contra-senso; o produtor rece
be, nestas ocasiões, preços aviltados. Seus produtos 
apresentam aumentos eStarrecedOres mi.s estradas e nas 
ruas de acesso ao centro de abastecimento e aos entre
postos atac<>distas. Na volta tem o produtor que com
prar toda uma parafernália de adubos químicos, defensi
vos, ferramentais e tudo o mais, a preços sempre em alta, 
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ajustados com as taxas d_e juros, repasses de impostos e 
tarifas aumentados, margem de lucro para jogar no ... o
pén" é por aí adiante. 

No meio dessa armadilha, uma das geniais criações da 
política mHagreira: as CEASAS. Seus idealizadores afir
mavam que, ao eliminar as formas tradicionais de co
mercialização, seria reduzido o lapso entre os preços ao 
produtor e os preços ao consumidor. E o Governo inves
tia muitos milhões (ou bilhões aos valores de hoje) na 
construção destes vastos galpões de concreto, aço e 
alumínio. Para quê? Para modernizar as infra-estruturas 
dos atravessadores habituais e dos especuladores contu~ 
mares. 

Fracassada a idealização- embora satisfeitos os inte
-ressados reais dos bastidores das políticas de abasteci
mento ficou um problema ainda maior. Não podendo
ou não querendo acabar com a estrutura de encareci
mento dos gêneros de primeira necessidade, o Governo 
q~er ao menos livrar-se da imagem de participante -impo
nente neste processo. Colocando à venda estes monstren
gos a título de desestatização. E reunindo os participan
tes mais poderosos - a burocracia das CESAS e alguns 
atacadistas - para pedir-lhes qu~. "manerem" o jogo. 
Aliás, como no tal "acordo de cavalheiros" com os su
permercados, que também fracassou redondamente. 

Ora, Srs. Senadores, é tempo de pensar um pouco. 
Não podemos calar e omitirmo-nos ante esse descaso, 
essa burla da_ opinião pública. Hã soluções simples, tes
tadas, eficazes. Os próprios governos estaduais situacio
nistas, em vésperas de eleições, as ado taram por oportu~ 
nismo, suspendendo temporariamente o apoio aos espe
culadores tradicionais. Como na Bahia, com os cestões 
do Sr. Antonio Carlos, o varejão do Sr._Maluf. E em 
noss~ se foi mais adiant~. com a criação de núcleos de 
produção e comercialização nos arredores de Curitiba. 

Todas estas iniciativas- apesar da improvtSação e do 
imediatismo --deram passageiros porém inequívocos 
resultados- posTtivos,-SObre os preços ao consumidor e 
sobre a renda e o emprego dos pequenos produtores vin
culados. 

Agora mesmo, aqui no Distrito Federal, se promove, 
como espetacular novidade o apoio ao pequeno produ
tor de hortigrangeíros, até como alternativa para o [ave
lamento do imigrante. E estão aparecendo recursos para 
realizar o programa. Porque há retorno político e tam~ 
bêm, evidentemente, retorno econõmico consideráveis. 

É hora, portanto, de instar o Governo Federal para, 
através do Ministério da Agricultura - que é o lugar 
P~óPrio p;ra is~~~ e não na SEAP/SEPLAN- do BNCC 
e do CNDU, apoiar os governos estaduais e as munici
palidades das capitais e cidades de porte médio, nesses 
programas. Para deixar à criatividade local e ao controle 
público diretO, a solução dos problemas de produção e 
comercialização de alimentos básicos para liberar o siste
ma de abastecimento d<>s amarras da especulação e da 
sonegação. Para criar novos empregos aí na beira das ci
dades e reocupar o migrante que perdeu suas terras e não 
vai encontrar trabalho condigno para sustentar sua 
família. 

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

O SR. PRESIDENTE ( Lenoir Vargas) -Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, de
signando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 
89, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusãO de seu Parecer n<? 482, de 1982), que au
totizaa Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MG) a ele
var em Cr$ 433.786.500,00(quatrocentos e trinta e três 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cru
zeiros) o motante de sua dívida consolidada, tendo 
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PARECERES, sob n~'s 483 e 484, de 1982, das Comis
sões: 

-de Constituirão e justiça, pela constitl:lcionalídade e 
juridicidade, com voto vencido do Senado( Dirc~~ Car
doso; e 

-de Muni.dpios, faVorável. 

Votação, em turno único, do Projeto de ~esolução n"' 
29, de 1983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer nl' 300, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Poxorêo (MT) a elevar 
em Cd 85.668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiSCentos 
e sessenta e oito mil, trezentos c cinqüenta e oito cruzei
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s 301 e 302, déT983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justíçil, pCla constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favoráveL 

Votação, em turno único, do Requerimento no 506, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan· 
do, nos termos do art. 418, item J, do Regimento Inter
no, a convocação do Ministro Chefe do Serviço Nado~ 
na! de Informações, General Octávio Aguiar de Medei
ros, para, perante o plenário do Senado Federal, prestar 
esclarecimentos sobre as atividades daquele órgão. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 636, de 
1983, de autoría do Senador Álvaro Dias, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, o desar
quivamento do Projeto de Rc.soluçào n9 198, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ), a 
elevar em Cr$. 142.580.000,00 (cento e quarenta e dois 
milhões, quinhentos e oitenta mi! cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento !1_9 641, de 
1983, da Senadora Eunice M.ichiles, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Se:ÓadO-n9 376, de 1981, de 
sua autoria, que determina a criação de Coordenações de 
Educação Ecológica no ensino de J9 e 29 graus, e dá.ou
tras providências. 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 642, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiv:men
to do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1980, de sua 
autoria, que altera dispositivos do Decreto-lei nY 3.689, 
de 3 de outubro de 1941, e dá outras providências. 

VotaC"àO, turno único, do Requerimento n"' 643, de 
1983, do Senador Helvidio Nunes, -solicitando, nos ter
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n"' 218, de 1981, de 
sua autoria, que limita a aplicação da correção mone
tária, e dá outras providêndu.s. 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n"' 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Bar-

DJÃIUD DO-Cüi\ràRE:SSONACIONAL.(Seçào 11) . 

boza, que dispõe sobre o parcelamento dos prêmios 
anuais de seguros de ramos elementares, tendo 

PARECERES, sob nYs 1.126 e !.127, de !980, das Co
missões_: 
- --de ConStituição e Ju.stiça, pela consJituciolla.lidade e 
juridicidadc~ e 

-de Economia, favorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n"' 654, de 

1983, -de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a matéria submetida a votos.) 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nãóo n"' I f dé 1980, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que Introduz alteração na COnsolidação das Leis 
dõ Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, durante o prazo de tra
mitação da redarnatória, tendo 

PARECER, sob n9 1.150, de 1981, da Comissão de 
Redaçào,-_oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo da votação do Requerimento nY 655, de 
1983_, de autoria do Senador Aloysio Chaves_, solicitando 
seja a matéria submetida a votos.) 

10 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
d<i pela Comi~sào de Redução em seu Parecer n"' 356, de 
1983}, -dó Prõ)eto de Rcsol~ção n"' 103, de 1981, que au
toriza a Prefeitura MUnicipal de Nova Serrana, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em CrS 42.342.300,00 (quaren· 
ta e dois milhões, trezentos e quarenta e dois mil e tre
zentos cruzeiros) o montunte de sua dívida consoliduda. 

II 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
·da pela Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 357, de 

- 1983), do Projeto de Resolução n"' 104, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Carrancas, Estado de 
Minas Gerais, a elevar cm Cr.S 31.756.725,00 (trinta e um 
milhõ_es, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e 
vinte e cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consoli
dada. 

12 

Discussão, em turno único, da Redação final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 358, de 
1983), do Projeto de Rc.sotução n9 105, de 1981, que au-

_Jorlza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros, 
E.5tado de Minas Gerais, a contratar operação de cr.édito 
no valor de Cr.S 84.684.600,00 (oitenta e quatro milhões, 
seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

13 

Discussão, em turno único,_daRed<icão Final (ofereci
d-a pe!u Comissão de Redaçào em seu Parecer n9 359, de 
1983), -do Projeto de Resolução n9 125, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, Estado 
de_Minas Gerais, a elevar em Cr$ 148.198.050,00 (cento e 
quarenta e oito milhões, cento e noventa e o.lto mil e cin
qUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

14 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~> 361, de 
198_1), do Projeto de Resolução n9 l35, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Ibiraci, Estado de Mí· 
nas Gerais, a elevar em Cr$ 76.529.600,00 (setenta e_seis 
milhões, quinhi!ntos e vinte e nove mil e seiscentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
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Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 364, de 
198_3), do Projeto de Resolução n~' 145, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas Estado 
de Minas Gerais, a elevar em CrS 116.123.000,00 (cento e 
dezesseis milhões, Cl!nto e vinte e três mil cruzeiros)o 
montante de sua dívida consolidada. 

16 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n9 365, de 
1983),-dO Projeto de Resolução n9 L 50, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado de Mi
nas Gerais, a elevar em Cr$ 77.542.500,00 (setenta e sete 
milhões, quinhentos e quarenta e dois mil e quinhentos 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. 

17 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
da pela Comissão de Redação em seu Parecer n"' 367, de 
1983), do Projeto de Resolução n9 163, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Itambacuri, Estado de 
Minas Gerais, a elevar em Cr$ 92.175.300,00 (noventa e 
dois milhões_, cento e setenta e cinco mil e trezentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

18 

Discussão, em turno único, da Redação Final (ofereci
-da pela Comissão de Redação em seu Parecer n~' 368, de 
1983), do Projeto de Resolução n~> 165, de 1981, que au
toriza a Prefeitura Municipal de Campo do Meio, Esta
do de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (Cjua
renta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O SR. PRESIDENTE (Leonoir Vargas)- Está encer
rada a sessão. 

( Leranta-se a stssão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. 
HllMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 11-5-83 
E QllE, ENTREGliE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PLBLICADO POSTERIORMEN
TE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder. Pro
nuncia O seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Só mando nossa voz a de respeitados economistas bra
sileiro, temos denunciado com insistência, nesta Casa, as 
man?bras que o Governo vem fazendo para aparente
mente cumprir os compromissos que _assumiu com o 
Fundo Monetário Internacional, em especial para apre
sentar saldos positivos na nossa balança de pagamentos. 

Sei que não há novidades no que digo. Faço, apenas, 
repetir a advertência que muitos vêm fazendo: o Gover
no está "fabricando" um saldo fictício, utilizando-se de 
mágicas irresponsiiveis, artificias cantábeis e - pior de 
tudo - acelerando um processo extremamente perigoso 
de alienação do património nacional. 

A pergunta que a Nação se faz, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, é onde toda essa.farsa nos vai levar? Ond~a
mos chegar? Que novo tipo de "milagre" se espera para 
equacionar, de vez, a crise sem precedentes de nossa eco
nomia? 

A situação chegou a tal por.to que agora se atinge, di
retamente, uma das poucas empresas brasileiras que ain
da conseguia manter sua credibilidade interna e externa, 
.de vez que até o próprio Banco do Brasil, como é do co
nhecimento público, vem tendo problemas diários para 
fechamento de seu, "caixa" em Nova Iorque, estando 
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hoje completamente desacreditado no mercado financei
ro mundial. Refiro-me à PETROBRÁS. 

Gostaria que os representantes do GoVerno n·esta 
Casa nos explicassem como é possível, considerando que 
o preço.do barril de petróleo no mercado internacional 
caiu cerca de 5 dólares nos últimos meses; co-nsiderando 
que a importação de petróleo pelo Brasil Verri-caindo Síg
nificativam6nte; cori.Siderando qUe o consumo interno de 
petróleo também vem caindo significativamente, e-consi
derando ainda que - segundo aftrmam porta-vozes do 
próprio- Governo- a produção da PETROBRÃS vem 
subindo, como é possível que a empresa apresente prejuí
zo operacional nos três primeiros meses de 1983? Que ex-
plicação tem o Governo a oferecer à Nação? -

A imprensa anuncia- e altas fontes governamentais 
admitem- que o balancete dos três primeiros meses de 
1983, até agora, aliás, não divulgado, acusa um déficit fi
nanceiro da ordem de 200 bilhões de cruzeiros. O que es
tará acontecendo com a nossa mais poderosa empresa, 
uma das dez maiores do mundo? 

O Ministro das Minas e Energia admite publicamente 
que, a menos que se recorra ao que ele chama de_ "meca
nismos contábeis", o balancete estaria realmente na imi
nência de fechar com déficit. De qualquer maneira, 
acrescenta o Ministrei das Minas e Energia-- e a ele se 
junta o Ministro da Fazenda- a PETROBRÃS" está~ ria 
verdade, fazendQ. "um enorme esforço patriótico" (sic). 

O Sr. Alfánso Cainargo ....;_- Permite-me V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA -Com prazer. 

O Sr. Alfonso _Camargo- Interrompo seu raciocínio 
só para dizer que li, hoje, a noHeia de que haveria uma 
reunião hoje pela manhã e que o prejuízo da PE
TROBRÁS poderia Ser ti-ansformado em lucro. NãÕ i:n
tendi como pode se transformar numa reunião de Minis
tros, o prejuízo em lucro. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois este, nobre 
Senador, é justamente o enfoqlle principal do meu pi-o
nunciamento nesta tarde. Refiro-me à manipulação con
tábil que está se tentando fazer sob a responsabilidade 
do próprio Ministro das Míriiis -e Energia que a confes
sou de público com-o forma de conseguir-se o lucro artifi
cial de uma empresa que, no momento, é deficitária, in
felizmente, para a tristeza do povo brasileiro que tanto 
fez na campanha do_ "O petróleo é nosso", para que ti
véssemos esta empresa que até agora foi uma empresa de 
que todos nós, brasileiros, nos orgulhamos. 

Pergunto aos representantes do Governo nesta Casa, 
se os Srs. Ministros estariam chamando de "esforço pa
triótico" o ·que vem acontecendo com a PETROBRÃS? 
Vejamos: 

Dados publicados pela imprensa revelam que a pro
dução da PETROBRÃS, nos prímeiros meses deste an-o, 
não indicam uma tendênCia cr6scente. Assim é que fo
ram produzidos: 

232.200 barrisjdíârio:. em janeiro; 
314.400 barris/diários em fevereiro; 
319.300 barrisjdhírios em mnrço; e 
318.800 barris/diários em abriL 
Estará havendo queda real na produção na PE

TROBRÃS? 
O Sr. José Lins- Permite V_ Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. José Lins.,....... Nobre Líder, há mUita exploração 
em torno df:ssas informações sobre a PETROBRÃS. Em 
primeiro lugar, V. Ex• sabe que o preço da gasolina de
pende do preço do petróleo que, corno bem disse V. Ex•, 
caiu, pelo menos, cerca de 15% nos últimos meses, mas 
depende, também, internumente, da inflação. Por outro 
lado, V. Ex• sabe que o Governo, utravés do preço da ga
solina, subsidia dois grandes programas nacionais, tam-
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bém no campo _da energia, que são relacíonados com o 
carvão nacional e com o álcool. Finalmente, ninguém 
pode desconhecer o esforço que a PETROBÂS_tem feito 
em termos de investimento~ de pesquisa e produção. Ne
gar que a tendência da produção da PETROBÁS é cres
cente, com base na análise de três a quatro meses, não 
tem sentido. V. Ex• sabe que, de 1979 para cã, nós passa
mos de cerca de 160 mil barris para cerca de 320, 330 mil 
barris. Então, rião há a negar que o sucesso, nesse cam
po, ê raz-oável. O esforço do Governo em adicionar mais 
barris equivalentes, pelo carvão e pelo álcool também é 
grande, já que o álcool está fornecendo quase 80 mil bar
ris diários, e o carvão, cerca de lO ou 15 mil. Agora, com 
um dóhu petróleo desajustado, como V. Ex• sabe, a PE
TROBÃS não recebe pelo dólar oficial, recebe por um 
dólar mais baixo isso por questão de dificUldades do pr6-
pfl6 Governo, entre a emissão e o subsídio, como V. Ex' 
sabe, então, acho que o caso da PETROBÃS é perfeita
mente explicável. Mas, o que deve se realçar disso tudo, é 
o enorme esforço que o governo está fazendo para au
mentar a produção interna, para recolher recursos, para 
redistribuir subsídios também ao álcool e ao -carvão. No 
mais, as notícias são desencontradas, porque, normal
mente, não se procura penetrar na verdadeira questão, 
no verdadeiro problema. 

O-SR. HUMBERTO LUCENA- Não são tão de
sencontradas assim, nobre Senador José Lins. E o pró
prio Ministro das Minas e Energia, nas suas entrevistas 
aos jornais, à televisão, quem o diz. 

O Sr. José Lins- Confessa que a conta da PETRO
BÁS está em vermelho, em cruzeiros ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Confessa que há 
prejufzo. ouça V. Ex•, não nego que a PETROBÁS tenha 
se expandido no atual Governo. Houve essas oscilações 
pequenas a quC me -referi, na- produçãO dos primeiros 
meses deste ano, mas sei como, o nobre Seoador Virgílio 
T<Jvoru~ em recente discurso, nos PronUncfou que, em 
1985, o Brasil só precis<.Jrá importar 500 mil barris ao 
dia, uma notícia alvissareira. Ao contrário do que acon
teceu no Governo Geisel, quando se desativou, pratica
mente a prospecção do petróleo, voltando-se a empresa 
inais para o exterior, pam a BRASPETRO, etc, etc. 
Mas, o que é de estarrecer é que justamente numa hora 
de exQansào da PETROBÁS haja esse prejuízo, e só pos
so explicá-lo dentro do contexto geral de endividamento 
externo. O que me parece é que a PETROBÃS, como as 
dem-ais empresas estatais, como Uliás consta d-e Unl~Oes- -
ses projetes que rôr.am negoctados com os b-ancos eStran
geiros, não sei se o n'>' l ou o n'>' 2, foram todas elas com
prometidas com novos empréstimos e, ao que sei, esses 
dólares, de um modo geral, são repassados para atender 
ao serviço da dívida da União. A União seffi o socorro, 
sem a ajuda Nacional do Petróleo e, portanto·,-esseS du
zentos, trezentos milhões conforme o caso- chegou a 
ser duzentos e tantos milhões .. , 

O-SR. HUMBERTO LUCENA- Justamente! 

O Sr. Virgílio Távora - .. _eram, justamente, absorvi
dos pelo Tesouro r-Ja~ional. Agora, passou tudo isso 
par:l a PETROBÂS, mas o fundo é o mesmo, porque de 
vez passada o Governo indenizava, sob a forma de subsí
dio, -essa diferença, pela defasagem do tempo. Eu trarei 
to_dos esses dados aqui a V. Ex•. 

O SR. HUMBERTO LWCENA- -Eu estimaiei. 

O Sr. Virgílio Tá~·ora - Essa parte não tem nada, é 
um jogo puramente contábil, que agora- vai V. Ex~ di
zer ~ é para não apresento.r subsídios. O Governo tam
bém pela política de não dú subsídios, faz com que a 
PETROBÃS arque contabilmente com essa diferença. 
Mas mostrarei a V. Ex~ Tenho todos os números e, de-
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póis, como costumo sempre fazer, pedirei a V, Ex•s para 
conferirem os dados. 

O :;R. HUMBERTO LUCENA- Aguardarei, nobre 
Senador. Isso vem tranqUilizar a nós todos brasileiros, 
que temos pela PETROBAS uma_devoção muito grande. 

O Sr. Virg(/io Távora - Ela está, operacionalmente, 
até muito bem de vida. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - O nosso receio é 
que a sua situação se deteriore de tal modo, que ela se 
torne,. cadit vez niats, alvo da cobiça do capitalismo in
ternacional. 

O Sr. VirgÍlio Távora·- Não. Pode ficar tranqUilo V, 
Ex~. porque, operacionalmente, ela vai no melhor dos 
mundos, atualmente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Eu esperarei os 
dados de V. Ex• 

O Sr. Virgílio Tá1•ora - Pois não. 

O Sr. José Lin.~ - V. Ex• me permite? 

O SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não. 

O Sr. José Lins- NObre Senador, eu queria apenas 
levantar uma questão, porque tem-se tentado explorar 
esse problema, alegando que as dificuldã..des da PE
TROBRÃ$ decorrem de desmandos administrativos. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Aliás, dois direto
res foram substituídos recentemente. 

O Sr. Jo.sé Lin.\' - O que não quer dizer nada. A PE
TROBRÃS te-m a obrigação de cuidar .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Parece-me que por 
-p-roblemas sérios, de ordem administrativa, 

O Sr. Jo.sé Uns- Parece- é V. Ex~ quem o diz. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não, está publica
do nu Imprensa. 

O Sr. José Uns- Na realidade, eu apenas diria a V. 
Ex~ que hâ razões de sobra para que realmente a PE
_TROBRÃS __ tenha, em cruzeiros, uma receita insuficien
te~ pela ajuda que ela dá a outros programas, pela ques
tão de dólar-petróleo, pelos investimentos que ela tem 
feito pura aumentar a produção de petróleo nacional 
que. afinal de contas, pesam na receita em cruzeiros da 
empresa. De qualquer modo, as razões são estus que eu 
falo e nào vejo motivo para maiores celeumas. O proble
ma é o de_ compreender o que o Governo faz com o di
nheiro da venda do petróleo e quanto está entrando para 
u PETROBRÁS. 

O SR. HUMBERTO LUCENA- Muito obrigado a 
V. Ex~ 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Fala-se que a empresa estaria comprando petróleo a 

pra= o, para pagar em 90/180 diô.ls, e revendendo-o em se
guid<l à ~'is ta, no 111ercado parulelo. Se tsso é verdade, es
tá claro que compramos mais caro do que vendemos. 
Embora o Sr. Ministro da FaLenda insista em afirmar o 
contrário, isto é, que não compramos mais caro, como se 
poderia comprar à prazo por preços inferiores a- u-ma 
compra à vista? 

Fala-se também, Sr. Presidente, Sis. Senadores, que os 
estoques da PETROBRÁS teriam sido reduzidos de-90 
para apenas 45 dias. Compra-se menos, portanto, não 
porque houve aumento da produção ou redução do con
sumo. Re~uz-se o estoque para equilibrar :.t balança de 
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pagamentos! Isso tudo, quando se sabe que o estoque de 
90 dias é o "estoque estratêgíco" -míriimo para enfrenta
menta de uma crise no setor, 

Fala~se ainda que mais de .30 petroleiros foram vendi
dos e que também teriam sido negociadas plataformas 
submarinas. Isso não significa que a PETROBRÃS não 
precise de petroleiros ou de plataformas submarinas, 
mus tmduz necessidades comandadas pela divida exter
na! 

Fula-se até mesmo que se estaria cogitando de colocar 
à venda o edificio-sede da PEtR08RÃS no Rio de_Ja
neiro e acusa-se, finalmente, a diretoria de administrar 
mal a empresa, acusação; aliás, que par:ece confirmada 
pelos recentes e rumorosos afasta~entos de dois ~tos 
funcionários da empresa. 

Fala~se tudo isso- e talvez pratique-se tudo isso
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em nome de nossa dívida 
externa. A PETROBRÁS e outras estatais estão total
mente envolvidas nessa dívida externa. O próprio presi
dente da PETROBRÃS informa que o endividamento da 
empresa com credores externos é de 3,7 bilhões de dóla
res, mas existem estimativas de que a dívida externa real 
é significativamente maior. 

Será esse., Sr. Presidente, Srs. Senadores, o «esforço 
patriótico" a que se referem os Srs. Ministros? Não esta
rá ainda suficientemente claro para oc: Srs. -Delfim
Galvêas--Langoni que já não temos mais nada para \'"en
der, mágica nenhuma para fazer, malabarismo ãigum 
possível e nem mesmo trapaças contá.beis que escondàm 
o fato gritante de nossa economia estar Sendo adminis~ 
tradu em função do balanço de pagamentos? 

Caminha-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para a 
destruição de um símbolo da grandeza e da soberania 
nacional. Ainda na última quinta-fei_ra, dia 5, o-S~.-Shi
geaki Ueki admitiã publicamente em entrevista e uma 
rede de televisão que ilào viU-nenhum p-roblema em acei
tar a proposta do presidente da Associação dos Exporta
dores Brasileiros para que a importação de petróleo fos
se feita peJo setoi-Privado; que, segundo ele, obteria me
lhores preços no mercado internacional. Mal acabava o 
Sr. Ueki de admitir essa possibilidade e o Sr. César Cais, 
em entrevista ao mesmo programa, descartava tal hipó., 
tese enfaticamente, reportando-se ao monopólio estatal 
do petróleo. 

Não se tem mais sequer sintonia eiítre o que o Minis
tro e o Presidente da empresa dizem e admitem publica
mente, até mesmo em assunto de tal gravidade? 

Sr. Presidente, Srs. 8_enadores: 
t possível até que os .. mecanismos contábeis" funcio

nem e o balanço da PETROBRÃS esconda o prejuízo 
que a empresa realmente teve. Nesse sentido, já foram 
tornadas públicas algumas medidas, como, por exemplo, 
a elevaç1io do dólar-petróleo de 253,67 para 293,41 cru
zeiros. 

De qualquer maneira, é preciso que os representantes 
do Governo nesta Casa nos esclareçam, a nós e à Nação, 
se houve ou não o prejuízo. Se houve_, é preciso que nos 
expliquem porque houve. E nos expliquem de quanto foi 
esse prejuízo. E nos expliquem também o que está sendo 
feito para resolver o problema. Afinal, esta é a primeira 
vez que a PETROBRÃS apresenta prejuízo, fato inédito 
em qualquer empresa petrolífera do mundo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Não podemos permitir que se destrua dessa forma um 

património e símbolo nacional. Aguardamos as explí
cac;ões à Nação brasileira e prosseguimos na nossa de
núncia até que o Governo decida ver, abra os olhos e 
veja que não podemos continuar na direção em que esta
mos. O País não tolera mais a política -éConômica que ã.[ 
está. Esperamos, sinceramente, esperamos, que se mude 
o rumo antes que seja tarde_ demais. 

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

D!ÃRJQ DO CONGRESSO NACJQNAL (Seçàp II) , 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR AL
MIR PINTO NA SESSÀQ DE ll-5-83 EQUE EN
TREGUE À REVISÀO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

_O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discur
so.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: muito se tem fala
do neste Pais em "Reforma Agrária", e muita gente pen
sa que ela consiste apenas na distribuição da terra. Ledo 
engano! 

- Ao tem-po do g_over_no João Goulart, um edito presi
dencial assombrou todo o Brasil, com uma "Reforma" 
estapafúrdia e sem qualquer racionalidade. 

Senão vejamos. pizia o documento oficial: as terras 
que_ dist!J.SSem 8 quilómetros d_as rodmdas_e fen:ovias da 
U~ião, passaria a ser utiliúdaS pOf eJã-e serem distribuí~ 
das com _-os que não tivessem ter_r~. Agora_ pergunto: 
Para -quê? O que adi Untaria distribuir glebas sem oferecer 
a quem dela fizer uso os meios necessários ao manuseio" 
do solo? Puni demagogia qu_e terminou como as demais 
no papel! 

Somos um País continental. Isto todo mundo sabe; e, 
que há muita terra sem gente, esperando quem a cultive. 

Os governos revolucionários preocuparam~se quando 
~permitido lhes foi, exatamente, nos tempos das vacas 

gord-<J-S com o desenvolvimento da Indústria; com as hi
drelétricas de real valor para a energizaçào do nosso ter
ritório; _com a política nuclear e, com o_incenti\lo à agri
cultura, inegavelmente, a maior fonte de divisas para o 
erário Nacional. 

Ai está a safra de grãos a carrear dólares para a nossa 
economia, como antes nunca acontecera. 

Atento ao problema da terra, o Presidente figueiredo 
entendeu chegada a hora de pôr em prátiCa uma RefOrma 
Agrária racional e de cunho eminentemente social. 

Para isto criou o Ministério para Assuntos Fundiários 
- "é o -er~fregoU aO ilustre horriem póbilc~ e .que ~tê ~ntão 

exercia aS fUnções de Ministro Chefe da Casa MiÚtãr do 
Governo - o General Danilo Venturini. 

Antes~ _algo já se vinha fazendo de bom no s~tor fun
diário através doJ[VCRA que, num trabalho bem coor
denado havia realizado inúmeras desapropriações por 
interesse s.ociaL Tanto isso é verdade que em 1981, mais 
de 12 milhões de hectllres, haviam sido distribuídos até o 
final de 1982, mais de_75.0 mil agricultores foram benefi
ciados e titulados, sendo 196.544 entre 1970 a 1978; 
253305 entre 1979 e 1981 e mais de 300 mil hectares, já 
em 1982. 

E certo e não podemos deixar de reconhecer, e, como 
bem entende 'a Ministro Venturini, em matéria de desa

-propríãçãO; o -Brãsil não avançou muito, devendo-se le
var em conta a s1.fa extensão territOrial, uma situação do~ 
minial já definida em 76 milhões de hectares. 

Deve~se no entanto levar em conta que algo jâ foi fei
to, bastando que se diga que a soma .. de área desapropria
das no te":ritório pacional, por enquanto representa a su
perfície~de toda a Alemanha Oriental, que soma apenas 
10,8 milhões d~ hectares. 

[sto, para o pouco que tínhamos, significa alguma coi~ 
sa, porque não ignoramos que existem latifúndios brasi~ 
!eiras que superam a área de alguns pequenos Países. 

Mas tudo virá a seu tempo. Roma não se fez em 1 dia! 
O que podemos registrar é o interesse do Presidente da 
República em cultivar ao máximo as áreas ubertosas do 
nosso território. 

A imprensa nos diz -logo o General Venturiní assu
miu o Ministério pari:l assuntos Fundiários, criado que 
foi.<.J.26_de agosto dqaoo pretérito, 617 mil hectares fo~ 
ram desapropriados sendo que no prímeiro trimestre 
deste ano mais de 220 rilit hectares foram acrescidos. Na 
segunda quinzena _9e __ abril, como se lê no Jornal de 
Bra.sflia -, a União imcorporou ao seu" património 500 
_mjl hectares de novas áreas e maís- uma área de 1,2 mi

-lhões e~tá sendo discri01inada para futuras desapro-
priações: o que já é alguma coisa! 

Sexta-(ejr~ p, 1.1~? 

O Ministr_o p_araA~S_I.mtos Fundiários esteve reunido 
com os Governadores da Região N ardeste, discutindo os 
problemas agrários da região_, onde existe muita gente 
Para pouca terra! 

_O que não acontece. com a Regíão Amazônida, em que 
existe muita terra para pouca gente! 

Na reunião do Recife o Sr. Ministro afirmou ser a ter
ra um problema de segurança nacional, para a seguir en
fatizar que não é justo afastar o homem da terra (o que 
seria contrariar o pensamento divino), isto porque, não 
só o nordestino e não somente ele precisa dela para pro
quzír ;J.limentos para si, para a família e para o mercado. 
E concluindo o seu raciocínio, sentenciou que a terra é, 
antes de tudo, um problema que se vincula ao desenvol
vimentp _e:_àjustiça soCiaL 

Daí conferir~lhe prioridade e dar-lhe tratamento com
patível com os objetivos dos planos de desenvolvimento 
econômico. 

I -O Jornal do Brasil de hoje, num editorial intitula
do "Nova ótica'', manifesta-se sobre o Nordeste assim: 

"NOVA ÓTICA 

A reunião realizada no Recife entre o -Ministro 
Danilo Venturini e os governadores nordestinos ser
viu para analisar os sérios problemas da região sob 
uma nova ótica. Aba'ndonou-se a retórica inconse
qUente e foram discutidas medidas concretas para 
começar a enfrentar as questões que desafiam hâ dé
cadas sucessivos Governos federãis e estaduais. 

O Nordeste tem sido palco das mais diferentes 
proVidências governamentais e invariavelmente as 

_ boas idéias transformam-se em fracassos retumban
tes. Os Governos investiram na região, mas os in
vestimentos em vez de solucionar os problemas pa~ 
rece que os agravaram; a SUDENE, depois de vinte 
e cinco anos de existência, transformou-se em mais 
um órgão burocrático dedicado a um problema apa
rentemente insolúveL Tudo isto ocorreu õos últilnos 
anos porque as administrações trataram o desafio 
nordestino de forma parcial e procurando resolvê-lo 
de forma paliativa. Os programas governamentais 
para o Nordeste nào conseguiram evitar, a mi~ 

gração do homem rural para os centros urbanos e, 
muito menbs, propordonar um mercado de mão
de-obra que retirasse o nordestino da penúria, da 
doença e do desemprego. 

O quadro do Nordeste atual não difere muito da
quele constatado há alguns anos. As condições cli
mãtkas-a!iadas a uma estrutura fundiária que impe
de o desenvolvimento da região fazem com que o 
Nordeste seja a região mais atrasada do país. A reu
nião do Recife realçou mais uma vez a situação de 
deficiências crônicas da região que somente poderão 
ser superadas através de uma política global. Não se 
Pode tra(ar de forma séria a que;;tão sem que se ana
lis_e a situação nordest!_n~ em função de critérios ob
jetivos e -não ideológicos. 

Existe uma grande quantidade de terras ociosas 
pertencentes à União e aos Estados: as grandes pro~ 
priedades- estabelecimentos agrfcolas de mais de 
500 hectares - ocupam mais de 44 por cento da 
área. A posse da terra _encontra-se concentrada nas 
mãos de Um pequeno número de latifundiários --70 
por cento da área cadastrada pertencem a 18 por 
cento dos proprietários. Essa situação fundiária pio
ra ainda mais as já difíceis condições de vida das po
pulações rurais. Os conflitos entre proprietários, 
parceiros, posseiros e arrendatários tornam ainda 
mais nebuloso o futuro da região. 

O núriH~ro de mínflú-ndios, por outro lado, tem 
aumentado, o que torna ainda mais improdutivo o 
sistema produtivo. Os números do IBGE revelam 
que, em poucos anos, a área média dos minifúndios 
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que era de 12,4 hectares passou a 7,3 hectares. O 
qu;;tdro apresenta, portunto, muita terra vazia e ·a 
terra ocupada com uma produtivfdade muito baixa. 

A situação fundiária termina por agravar a si
tuação social: o analfabetismo, a mortalidade infan
til, a inexistência de I.J.ma estrutura mínlma de ser
viços públicos e a fome tornam urgente e inadiável o 
estabelecimento de uma poHtica governamental 
para o Nordeste. Parece que o Govei"bQ Federal 
acordou para essa necessidade. A solução para o 
problema do N ardeste será encontrada no próprio 
Nordeste e não pela importação de processos de 
produção que não têt'n coino desenvolver-se na re
gião. A tentativa de industrialização da região sem 
que antes fossem fixadas as condições básicas para a 
instalação das indústrías agravoU -OS desafiOs s6culaM 
res do N ardeste. 

O Ministro Venturíni tocou no ponto central da 
questão ao afirmar que antes de realizar a reforma 
agrária é necessária a fixação do homem 110 campo 
através da distribuiçiio de títulos de propriedade nas 
terras devolutas, tanto da União quanto dos Esta
dos. Os 250 mil hectares de que dispõe a SUDENE 
estão em condições de tornarem-se produtivos; bas
ta para isto que se implemente uma política de colo
nização e orienteMse a atividade produtiva para a 
produção de alimentos. Mais importante do que 
planos mirabolantes de reforma agrária -ê salutar 
que se verifique a existência de uma consciência goM 
vernamental preocupada em utilizar aquilo que se 
encontra à mão." 

Esta foi uma apreciação, Sr.-Pres-idente, feita pelo Jor
nal do Brasil de hoje, cujo editorial foi intitulado Nova 0-
lica. 

Ainda mais: 
A imprensa cearense diante das declarações do Minis

tro Venturini, comentando-as com seriedade, lembrou a 
figura do ilustre ex-Ministro da AgriCultura João Cleo
fas, de saudosa memória, em que S. Ex•, certa feita, as
sim se expressou: 

~·que as esperanças descabidas, e os temores tam
bém descabidos, que se prendem à expressão, vêm 
do fato r de haver um sistema violento, além do sis
tema normal, de efetuar uma reforma agfária. E-
acentuava: 

"O primeiro· é __ ó -sistema dos países que são conM 
tra qualquer reforma agrária e que de repente têm 
de fazê-la por meio de uma revolução - tal como 
aconteceu no México e principalmente na Rússia. O 
segundo, o normal, o natural e sensato é_o Q.os paí
ses que adotam, por assim dizer, uma reforma 
agrária permanente, isto é, que têm sempre debaixo 
de revisão e aperfeiçaomento as relações entre·a-ter
ra e o homem." 

"Este, o modelo que adotamos. Primeiro, por ser o 
mais adequado ao caráter de nosso povo, propenso às 
soluções pacíficas para os pr-oblemas nacionais; segundo, 
por ter nas grandes extensões de terras devolutas a seu 
ponto de partida natural. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, terei o maior pra-
zer. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Desejo aparteá-lo, porque 
mais urna vez V. Ex' vem abordar um assunto de interes
se de nossa região e; como serilpre', demonstrando conhe
cimento da questão que nos atOrmenta naquela área, 
porque esse problema fundiário é du maior premência 
para uma solução no Nordeste. Temos que aplaudir a 
preocupçào do Ministro Vcnturini, com a questão e o le
vantamento que S. Ex' fez da situação real que está ocor
rendo no Nordeste com relação aos latifúndios e mini-

fúndios e principalmente aquela expectativa; que hoje já 
existe., de veriôcafmos as terras devolutas, as terras da 
União, as terras do Estado, para que possamos então 
distribuir essas terras para aqueles que necessitam, a fim 
de acabarmos com a migração interna que aflige nosso 
País e, tllml:lém, para darmos terras àqueles que -produ
zem, àqueles que têm condições de produzir, seja através 
de co.Opúãtivas, seja através de um trabalho de coloni
zação. Então, com isso, poderemos acabar ou, pelo me
nos, minimizar o baixo índice de produtividade que nós 
temos nas terras nordestinas. Temos grandes áreas va
zias e temos também a produção bem baixo da média na
cional na região nordestina e não é s6 questão de falta 
-d,~gua, é _questão de falta de preparo de mãoMde-obra 
adequada, porque tambéin o problema educacional é da 
maior importância e de maior .premência: ensinar o ho
mem a trabalhar a teml.. 

O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte de V. 
Ex• e, um pouco mais adiante deste breve discurso, V. 
Ex• vai ouvir o que- ora se passa na regiã(} ami:izônica, 
principalmente em Rondônia, com o POLONOROES
TE, com uma reforma agrária bem orientada, racionali
zada. Seria interessante que o Sr. Ministro Danilo Ven
turini, através do POLONORDESTE, com a identifi
cação dos latifúndios improdutivos existentes no Nor
deste, e que, às vezes, geram mal-estar com leiloamento 
feito pela União, adotar a política que ora realiza em 
Rondônia, já que os leilões trazem questões difíceis de 
solução. 

Agradeço o aparte de V. Ex• que vem em muito enri
quecer o modesto pronunciamento que ora faço da tri-
b-túúl-dO- Senado. -- -- -

O Sr. Alberto Silva - Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, nobre Senador 
Alberto Silva. 

O Sr. Alberto Silva-- Estou acompanhando o discur~ 
so e o interesse que V. Ex• sempre tem demonstrado 
sobre os problemas do Nordeste, haja vista aquela nossa 
viagem que sempre relembro, porque foi muito proveito
sa. Além de termos observado isto que V. Ex• estã, hoje, 
.trazendo ao conhecimento da Casa, isto é-, os latifúndios 
improdutivos, nós também vimos o efeito devastador da 
seca sobre aqueles pequenos e médios proprietários. 
Apenas queria congratular-me com V. Ex• pelo tema que 
aborda e solidarizar-me com a sua posição, mas dizer 
que nós deveríamos aproveitar este ensejo, jã que uma 
nova ótica está sendo encarada para o Nordeste, no sen
tido de que para essas novas propriedades que estão sur
gindo se faça uma distribuição eqUitativa e não apenas a 
distribuição da terra apenas por distribuir. V. Ex• sabe 
da fragitidade das pequenas e médias propriedades em 
duas razões principais: a falta de água e o crédito. Então, 
que, pelo menos, não se redislfibufsse terra que voltasse 
a ser improdutiva, também, na mão do pequeno ou mé
dio proprietários. Era uma sugestão que eu queria colo
car no discurso de V. Ex• 

O SR._ALMIR PINTO - Eu agradeço, nobre Sena
dor_ Alberto Silva, a oportuna intervenção de V. Ex• 
Apenas, diria a V. Ex• _que iniciei este_breve pronuncia
mento exatamente falando sobre este ponto. Falei, inclu
sive, naquela Reforma Agrária, que desejou fazer o Pre
sidente João Goulart, pela qual as terras 8 Km distante 
das rodovias ou ferrõvias ofiCiais passariam a ser da 
União e, daí, começaria a reforma agrâria brasileira, e 
repreSentasse tudo, dentro da idéia de que reforma 
agrâria -seria apenas a dístribuição da terra. Isso só não 
basta porque se não houver uma orientação, uma racio
nalização dadas pelo engenheiro, o agrônomo, que 
orientariam como agora o fazem em Urupá. Essa é que é 
a verdade. Ou se faz assim ou então não ê reforma 
agrária. Reforma agrária rião é só dar a terra; tem que 
prestar assistência à região, aos seus habitantes, para que 
eles possam plantar e produzir o ne_cessário para a sua 
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manutenção e até mesmo utilizar, o que ê natural, a tro-
ca do produto no merr;a_do. _ 

O Sr. Alberto Silva - No Nordeste teria que ter um 
pouco mais: a irrigação. 

O SR. ALMlR PINTO - Se não __ houver irrigação 
não resolve. 

O Sr. Alberto Silva - Exatamente! 

O SR. ALMIR PINTO - Acho que com relação à 
questão -a~ refo-rma agrária poderia, quem sabe, o Go
verno Federal, o Ministro Venturini, em relação ao Nor
deste, olhar para aquelas terras que ficam perto dos rios, 
de riachos e de mananciais, porque não adianta ter essa 
terra e não ter a água, que é o principal. E tendo a água 
se poderia, exatamente, introduzir o processo da irri
gação, porque a maior riqueza para o Nordeste ê o pro
cesso ir~iga:tório. 

O Sr. Alberto SÚva- Nob~~ Senador, pedindo descul
pas por uma intervenção tão em seguida ... 

O SR. ALMIR PINTO - Pois não, tenho o maior 
prazer em dialogar com V. Ex• 

O Sr. Alberto Silva- ... mas eu queria, apenas, acre"s~ 
centar o seguinte: no Ceará existem mais de 8 e meio hi~ 
lhões _de metros cúbicos de água acumulada nos açudes 
- e v_. Ex• conhece bem esse assunto, 

O SR. ALMIR PINTO -Teve. 

- O Sr. Alberto Silva- e esses açudes têm um perímetro 
molhado- e eu vou dar uma informação a V. Ex• por
que, como V. Ex• sabC, eu Conheço muito bem o interior 
do seu Estado, porque durante 8 anos presidi a empresa 
de eletricidade de lá, Só o açude de Araras, que tem l bi
lhão de metros cúbicos de água, isto ê, o lugar onde se 
poderia plantar, baseado na água do açude, dá, mais ou 
menos 200 quilômetros de periferia m-olhada, Se fosse 
constru(da uma _estrada acompanhando essa periferia e 
uma linha elêtrica- e como essas terras já pertencem à 
União, porque elas foram desapropriadas, V. Ex' sabe 
disso, quando foi feito O lago do açude, então elas per
tencem à União. A partir daí eu creio que uma reforma 
daria garantia de sucesso, porque tem a água do nçude e 
um açude com o de Araras não seca. 

O SR. ALMIR PINTO - E quantas famílias pode
riam ir para essa região! 

O Sr. Alberto Silva - Exafamente, 

O SR. ALMIR PINTO- E V. Ex• sabe- como eu 
disse - tudo para o Nordeste só vem, no máximo, por 
um terço. Agora é que se estão pensando em colocar, 
como fizeram em relação a Orós, uma válvula aspersora 
Do açude de Araras, para perenizar o rio Acaraú. Primei
ro, por que é um dos grandes vales ubertosos da nossa 
região e faria companhia numa boa produção, digamos, 
de cereais~ ao Vale do Jaguaribe e ao Vale_ do Banabuiu e 
o Vale do Salgado que já hoje, graças a Deus, está con
tando com as nove barragens mandadas fazer pelo Mi
nistro Mário Andreazza e que vêm dando uma boa si
tuação para aq1,1ela região, não obstante a calamidade 
que está, irremediavelmente, caracterizada para o Nor
deste, mais um vez., neste ano de 1983. 

Continuando, Sr. Presidente: 
"Nesse modelo, temos preserVado; ora com avançÕs, 

ora com recuos. Um desses avanços foi, seguramente, o 
Estatuto da Terra, destinado não só a viabilizar a distri
buição, em cOJlformidade com preceitos constituCionais, 
de latifúndios improdutivos, mas, também, a incentivar 
os planos de colonização, oficiais e particulares, em 
áreas do Nordeste e Meio-Norte, onde se concentram os 
maiores estoques de terras públicas ou devolutas." 

Aonde existe muita terra para pouca gente, é para este 
setor- sobretudo, que se voltam as vistas das autorida
des_ fundiárias. 
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Convém que se destaque o Estado de Rondônia, onde 
o Po/onoroesre vem investindo com rea.is vantagens, no 
aproveitamento das fertHíssímas terras da região ociden
tal brasileira. 

O aproveitamento social das glebas ali é feito - diga
mos - de maneir.a cientifica. 

Como modelo, podemos apontar o trabalho que vem 
sendo executado em Urupá, no Estado de Rondônia, lo
calizada a 40 quilómetros deji-Piraná e a 70 quilômetros 
de Ouro Preto do Oeste. 

Nas proximidades do rio do mes!l"JO nome, Urupá 
constitui um dos mais importantes projetas Polonoroes
te, que se desenvolve, cientificamente, _COJ?tando para o_ 
futuro, não só com o núcleo urbano, mas ainda, com um 
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núcleo princip<!l e cinco núcleos secundários dotados to· 
dos eles de escolas, armazéns e centros comunitários. 

Com esse delineamento, Urupâ está sendo preparada 
caprichosamente, com os cuidados d~ um saneamento 
básico, postos de saúde, o que lhe emprestará condições 
para se tornar uma moderna cidade agrícola, no privile· 
giado E~t<J.do de Rondônia. 

A migração para este Estado Ocidental da Amazônia 
vem se ~~eri.ficando num crescendo que desperta a 
atenção do seu governo, que, a estas alturas, teme acon· 
teCer um gigantismo populacional, bastando que se ob· 
serve que neste primeiro trimestre de 1983, nada menos 
de 25 mil famílias chegaram àQuele Estado. 
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As suas terras atraem o colono para o plantio doca· 
cau, cate e algodão, isto em glebas apropriadas a cada 
cultura, além dos grilos produzidos em grande escala. 

Recebe o migrante uma faixa de terra em média de 25 
hectures. que, para uma família de 6 braços, levará lO 
anos para toda ela ser lavrada! 

E o novo Eldorado brasileiro. 
Daí Sr. Presidente e Srs, Senadores, a confiança que 

depositamos no futuro dest<1 gloriosa Piitria que, com o 
trabalho dos seus filhos, mais cedo do que pensa, atingi~ 
rú, para gáudio de -todos nós, a sua emancipação econô~ 
mica, desde que nào f..altem dignidade e honradez no tra~ 
to du coisa pública. 

Era o que tinh<~ a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 
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l-ATA DA64•SESSÃO;~EM 
13 DE MAIO DE 1983 

I.i- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres encaminhado i 
Mesa 

1.2.2- Leitura de projeto 

Projeto de Lei do Senado n"' 88, 
de 1983, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que acrescenta 
os parágrafos 2~> e 3~> e renumera }9 

atual parágrafo únko do art. 49 do 
Decreto-lei n~> 1.083, de 6 de _feve
reiro db 1970, que dispõe sobre -a 
incidência e cobrança do fmposto 
único sobre Minerais, concede 
isenções, e dá outras providências, 
modificado pelos Decretos-leis n~>s 
1.402, de 23 de maio de 1975 .e 
I .496, de 20 de dezembro de 1976. 

1.2.3- ComunicaçãO 

Do Sr. Senador Fernando Henri
que Cardoso, que se ausentará do 
País·. 

SUMÁRIO 
1.2.4- Requ'eFimentos 

N<;>s 659 e 660, de desarquiva
mento de proposições QUe mencio
nam. 

1.2.5- D~ursos do Expediente 

SENADOR BENEDITO FER
REIRA - Economia rural. Medi
das propostas por S. Ex~ para assis
tir aquele setor. 

SENADOR LUIZ CAVAL
CANTE- Opiniões de políticos e 
empresários a resPeiio da mora
tória. 

SENA DOR ITAMAR FRXNCO 
- Reeleição presidencial. 

1.3- ORDEM DO DIA 

Projeto de Resolução n"' 89/82, 
que autoriza a Prefeítuni Munici
pal de Ponte Nova (MO) a elevar 
em CrS 433.786.500,00,-ó montante 
de sua dívida consolidada. Vot'!_ção 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 
29/83, que autoriza a PrefeitUra 

Municipal de Poxo~o (MT) a ele-
varem Cr$ 85.668.358",73, o mon
tante de sua dívida cons91idada. 
Votaçio adiada por falta de quo
rum. 

- Requerimeto n~'" 506/83, de 
autoria do Sr. Senador Henrique 
Santillo, solícitando, nos termos do 
ã.rt. 4l8, item I, do RCiimento In
terno, a convocação -do Ministro 
Chefe do Serviço Nacional de In
formações, General OctáVío 
Agúíar d-e Mideiros, para perante 
o ·Plenário do Senado Federal, 
prestar esclarecimento sobre as ati
vidades daquele órgão. Vo~çio 

adiada por falta pe quorum. 
--- Requerimentos n"'s 636; 641 a 

643, de 1983, de desarquivamento 
_9aS: proposições que mencionam. 
-Võta~ão adiada por falta de quo· 
rom. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 
191j79, de autoria do Sr. Senador 
Lá_za~o Barbo~a, que dispõe sobre 
pãrCeramenlo dos prêmios anuais 
de_ seguros de ramos elementares. 
Votação adiada por falta de quon1m. 

- Projeto de_ Lei do Senado n~' 

11 j80, que introduz alteração na 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ }I' da Constituição, e eu, Nilo Coe~ 
lho, Presidente, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE !983 

Aprova o texto do Decreto-lei n"' 1.977, de 20 de 
de2embro de 1982, que ~;prorroga prazos de vigência 
de Decretai-Íeis que dispõem sobre acréscimos às alí
quot8s do imposto de importação, e dá outras provi
dências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n" 
1.977, de 20 de dezembro de 1982, que "prorroga prazos 
de vigência de Decretos-leis que dispõem sobre acrésci
mos às alíquotas do imposto de importação, e dâ outras 
providênCfás". 

Senado Federal, 12 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso NaciOnal. aprovou, nos 
teimas do_ art. 55,§ 1" d~ Constituição~ e Cú, Nilo Coe-
_lh_o, Presidente, promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATiVO N< '!6, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei nl' 1.978, de 21 de 
dezembro de 1982, que ,·,estimula a capltalizlção de 
empresas, e dá outras providências". 

Artigo único. _t aprovado o texto do Decreto-lei nv 
1.918, de 21 de dezembro de 1982, que "estimula a capi
talização de empresas, e dá outras providências". 

Senado Federa}, 12 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos 
termos do art. 55,§ 1"' da Constituição, e eu, Nilo Coe
lho, Presidente, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1983 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.981, de 27 de 
de2embro de 1982, que "estabelece contenção de des-
pesas orçamentárias para o exercício de 1983, e dá 
outras providências". 

Artigo único. t aprovado o texto do Decreto-lei n"' 
1.98l, de 27 de dezembro de 1982, que-"estabelece con
tenção de despesas orçamentárias para o exercício de 
1983. e dâ outras providências". 

Senado Federal, 12 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 
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Consolidação da Leis do Trabalho, 
para fim de assegurar estabilidade 
provisória ao empregado que recla
ma, durante o prazo de tramitação 
da reclamatória. Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

- Redação_ final do Projeto .de 
Resolução n"' l 03/8-J, que autoriza 
a Prefeitura Municip-al de Nova 
Serrana, Estado de Minas Gerais, a 
elevar em- Cr$ 42.342.300,00, o 
montante de sua dívida consolida
da. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação final do frojeto _ dç 
Resolução n'1 104/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Carran
cas, Estado de Mi nas Gerais,_ a ele> 
varem Cr$ 31.756.725,00, o mon-
tante de sua çl.ívida consolidada. 
Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n'l I 05/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de São PeM 
dro dos Ferros, Estado de Minas 
Gerais, a contratar operação de 
crédito no valor de Cr$ 
84.684.600,00, o montante de sua 
dívida c-onsolidada. Aprovada. Â 
promulgação. 

- Redação final do Projeto de; 
Resolução niJ 125/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Lagoa da 
Prata, Estado de Minas Gerais, a 
elevar em Cr$ 148.198.050,00, o 
montante de sua dívida consolidaM 
da. Aprovada. Â promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n9 135/81, que autoriza 
a PrefeitUra Municipal de lbiraci, 
Estado de Minas Gerais, a elevar 
em Cr$ 76.529.600,00, O -montante 
de sua dívida consolidada. Aprova~ 
da. Â promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de 
Resolução n~' 145/81, que- autoriza 
a Prefeitura Municipal de Carlos 
Chagas, Estado de Minas Gerais, a 
elevar em Cr$ 116.123.000,00, o 
montante de sua dívida consolida
da, Aprovada. Ã promulgação. 

- RCdação final do Projeto de 
Resolução_n~' 150/81_, que_ autoriza 
a Prefeitura Municipal de Rubim 
Estado de Mi nas Gerais, a elevar 
em CrS 77.542.500,00, o montante 
de sua dívida consolidada. Aprova~ 
da. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n'i' 163/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Itamba
Ci!ri; Estado de Minas Gerais, a ele
var em CrS 92.175.300,00, o mon
tante de _sua dívida consolídada. 
Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de 
Resolução n~' 165/81, que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Campo 
do Meio, Estado de Minas Gerais, 
a elevar em CrS 40.000.000,00, o 
montante de sua dívida, consolidaM 
da. AprDvada. Ã promulgação. 

1.4- DiSCURSOS APÚS A 
ORDEM DO DIA 

SENADOR JUJ'AHY MAGA
LHÃES - Defesa de represen
tação política para o DistritO Fede
ral. 

SENADOR PA:S~OS70RTO 
- Homenagem de pesar pelo fale
cimento do jornalista Robério Gar
cia. 

SENADOR HELV!DlO NU
NES- Apelo à Sra. Secretâria de 
Educação e Cultura do Distrito Fe-

dera!, em favor de providências que 
estenda os beneficias dos cursos de 
progressão_ funcional a todas as 
normalistas do ensino oficial de 
Brasília. Aprovação pelo Conselho 
Federal de Educaç_ão dos curso d.e 
di-r_eito e ç,iências contâbeis a ser_ 
mantido pela Assoç_iação Piauense 
de Educação e Cultura. 

SENADOR JOSt UNS- Con
tribuição dada pelo Programa 
"PROMORAR" na erradicação 
da subabitação. 

SENADOR LOURIVAL BAP
TISTA - I Seminãrio dos PrefeiM 
tos de Sergipe, recentemente reali~ 
zado em Aracaju de 26 a 28 de abril 
próximo passado. 

1.5- DESIGNAÇÃO~ DA OR
DEM DO DIA DA PRÚXIMA 
SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUN
CIADOS EM SESS~OES ANTE
RIORES 

-Do Sr. José Lins, proferido na 
sessão de 9-5-83 

- Do Sr. João Calmon, proferi
do na sessão de 12-5-83. 

3 - MESA DIRETORA 

4- LIDERES E V ICE
LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS CO
MISSOES PERMANENTES 

SENADO FEDERAL Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua~ 
publicação. 

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

RESOLUÇÃO N• 193, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a 
elevar em CrS 772.716.109,00 (setecentos e setenta e 
dois milhões, setecentos e dezesseis mil, cento e nove 
cruzeiros) o montante de sua dfvida consolidada. 

Art. 111 to Governo-do Estado do Rio de Janeiro, 
nos termos do art. 29 da Resolução n'i' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elçya,r o 
montante de sua dívida consolidada em Cr$ 
772.716.109,00 (setecentos e setentã-C âOfs milhões, sete
centos e dezesseis mil, cento e nove cruzeiros), corres
pondentes a 459.092 ORTNs, considerado o valor nomi
nal da ORTN de Cr$ 1.683,14 (um mil, seiscentos e oi
tenta e três cruzeiros e- quatorze centavos); Vigente em 
abril/82, a fim de que possa contratar uma operação de 
crédito de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, 
mediante a utilização de recurl!os do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à renovação 
da frota de veículos e de equipamentos nacionais para a 
Polícia Técnica e Científica, e aquisição de um helícóptew 
ro completo tipo HELIBRÁS, obedecidas as condições 
a~mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Senado Federal, 12 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente.___ 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termo. 
do art. 42, -iridso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 194, D!' 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a 
elevar em CrS 700.683.136,08 (setecentos milhões, 
seiscentos e oitenta e três mil, cento e trinta e ~"'ls cru
zeiros e oito centavos) o montante de sua dívida con~ 
solidada. 

Art. I 9 to Governo do Estado de Pernambuco, nos 
termos do art. 29 da Resolução il~' 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada em Cr$ 700.683.136,08 
(setecentos milhões, seiscentos e oitenta e hês mil, cento 
e trinta e seis cruzeiros e oito centavos), cCfrresponâentes 
a 122.111,61 ORTNs, consider_ado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.976,41 (um mil, novecentos e setenta e 
seis cruzeiros e quarenta e um centavos), vigente em ju
lho/82, e -a 219.256,67 ORTNs, considerad_9_ o valor no
minal da ORTN de Cr$ 2.094,99 (dois mil, noventa e 
quatro cruzeiros e noventa e nove centavos), vigente em 
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agosto/82, a fim de que possa contratar operações de 
crédito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica FedCral, mediante a utilização de recursos do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinadas ao reequipamento do Departamento de F ar
mação para o Trabalho; recuperação das instalações do 
prédio do Arquivo Público- Estadual; construção de Mó
dulos de Saúde Pública e aquisição dos equipamentos 
necessáriOs; e_ construção e equipamentos de unidades de 
saúde e implantação de galerias pluviaís, guias e meios
fios nos Municípios de Cabo, Igarassu, Itamaracã, Ja
boatão, Moreno, Olinda, Paulista e SãO- Lourenço da 
Mata, naquele Estado, obedecidas as condições admiti
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 12 de maio de 1983.- Nilo Coelho. 
Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, inCiso IV, da Constituição, e eu, Nilo Coelho, 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 195, DE !983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
contratar operação de empréstimo externo no valor de 
USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares ame
ricanos) destinado ao Programa de Investimentos do 
Estado. 

Art. 19 É o Governo do Estado de Minas Gerais au
torizado a realizar, com a garantia da União, uma ope
ração de empréstimo externo no valor de USS 
80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americ-anos) 
ou o_ e_quivalente .em outras moedas, de principal, junto- a 
grupo finanCiador a ser indicado sob a orientação do Mi
nistério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, desti
nado ao Programa de Investimentos do Estado. 

Art. 29 A operação realizar-se-á nos termos aprova
dos pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das 
condições creditícias da operação a Ser efetuado pelo Mi
nistério-da Fazenda, em articulação com o Banco Cen
tral do Brasil, nos termos do item II do art. f.,. do Decre
to n~' 74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais 
exigências dos órgã-os encarregados da execução da poli
tica econômicoMfinanceira do Governo Federal, e, ainda, 
o dispostO na Resolução n~' 2.l56, autorizadora da ope
raç.ão, publicada no Diário da AsSeri:tôlêia Le8ishitiVa do 
EstadÕ- de Minas Gerais de 13 de novembro de 1979. _ 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 12 de maio de 1983. - Nilo Coelho, 
Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 196, DE 1983 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais, a 
elevar em CrS 746.739.468,36 (sete<::entos e quarenta 
e Seis milhões, setecentos-e trintã e nove mil, quatro
centos e sessenta e oito cruzeiros e trinta e seis centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. T"' e_- o Governo do Estado de Minas Gerais, 
nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o 
montan-te de Sua dívida consolidada em CrS 
746.739.468,36 (setecentos e quarenta e seis milhões, se-
tecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e 
oito cruzeiros e trinta e seis centavos), correspondentes a 
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420.53.0,08 DRTNs, coriiiderado o valor nominal da 
ORTN de CrS 1.775,71-(um mil;- setecentos e setenta e 
cinco cruzeiros e setenta e um centavos), vigente em 
maio/82, a fim de que possa contratar um emprêstimo 
de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, me
diante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - F AS, destinado ao financia~ 
menta das obras de construção de unidades para a ex~ 
pansão da rede física da segurança pública e aquisiÇão de 
equipamentos, naquele Estado, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Senado Federal, 12 de maio de 1983.- Nilo Coelho, 
Presidente. 

Ata da 64' Sessão, 
em 13 de maio de 1983 

I• Sessão Legislativa Ordinãria 
da 47• Legislatura 

Presidência dos Srs. Henrique Santil/o 
e Almir Pinto 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRE· 
SENTES OS SRS. SENADORES: 

Mário Maia- Raimundo Parente- Claudionor Ro
riz - Gabriel He-iriies - Hélio Gueiros - Alexandre 
Costa- João Castelo- Alberto -Silva- Helvídio Nu
nes - Almir Pinto - José Lins - Virgilio Távora -
Carlos Alberto- Marca Maciel- Guilherme Palmeira 
- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista --Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães-- Lomanto Júnior - João Cal-
moo -José Ignâcio -Amaral Peixoto- Nelson Car
neiro --Itamar Franco - Alfredo Campos --Amaral 
Furlan- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Af
fonso Canlargo- Álvaro Dias -Jaison Barreto- Jor
ge Bornhausen - Pedro Simon. 

O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo) - A lista 
de presença acusa o comparecimento de 34 Srs. Senado
ra~ Havendo número regimental, declaro aberta a ses
do. 

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. J9-Secretârio procedêrá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 386 E 387, DE 1983 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 196, de 1979, 
que udispõe sobre o pagamento de pensão aos depen
dentes do trabalhador rural falecido antes de 31 de de
zembro de 1971". 

PARECER N• 386, DE 1983 
D~ Comissão de Legistaçio SOcial 

Relator: Senador Gabriel Hef.mes 

O eminente Senador-Franco Montara, com o presente 
projeto, pretende acrescentar parâgl'a:fo único ao artigo 
69 da Lei Complementar n9llf71 com o objetivo de esta
belecer que a pensão à viúva do trabalhador rural, fixada 
no capur do artigo, seja deVida "aindli que o falecimento 
(do segurado) tenha ocorrido antes de 31 de dezembro de 
1971". 

DIÁRIO DO C,ONGRESSO NACIONAL (Seçi!o )I) 

Examinando a ma~éria,_ a douta Comissão de Consti
-tuiçãÕ e. Justiça, por duas vezes, manifestou-se pela in
constituclºnalidade do projeto, por entender configura
da a hjpÓtese de extensão de b~efício previdenciârio 
sem a _Wdi_sJ,ensáYel indicação da foilte de custeio tOtal 
(parágrafo úniCO âo art. 165 da Constituição). Isto por
que, cOnsoante a legislaÇão em vigor, -a- viúva do trabB.~ 
lhador rural só tem direito à pensão se o óbito tiver ocor
rido ~pós 31 de dezembro de 1971. 

Sucede que essa restritiva estã contida, apenas, no pa
tãgrafo único do artigo 298 do Decreto n9 83080/79, que 
regulamentou o artigo 69 da Lei Complementar n9ll/71. 
Ambos os dispositivos têm, respectivamente, a seguinte 
redação: 

LEI COMPLEMENTAR N• 11/71. 
"Art. 69 A pensão por morte do trabalhador 

rural, concedida segundo ordem preferencial aos de
pendentes, consistirã numa prestação mensal, equi
valente a 30% (trfnta porcento) do salâri<? mínimo 
de maior valor no País." - -

"DECRETO N• 81080/79. 
Art. 298. . ....... -· . .- ..... · • · · · · · • .. • · • 

Parãgrafo único. Somente fazem jus à pensão os 
dependentes do trabalhador rural chefe ou arrimo 
da unidade familiar falecido depois de 31 de de
zembro de f971, ou no Caso de pescador, depois de 
31 de dezembro de 1972." 

A preliminar- de inconstitucionaiidâde, submetida a 
Plenãiío, foi rejeilida, voliàndo o prOjCtO, nâ forma regi
mental, a ter sua tramitação normal, Compete, assim, a 
esta Comisião ~pinar no mérito. 

Como se viu dos dispositivos transcritos, não impôs a 
lei qualquer limitação à fruição do beneficio previden
ciário pela viúva do trabalhador rural. O artigo 69, ap~
nas, instítuiu o beneficio, incumbindo-se à-Regulamento 
de fixar-lhe a vigência. Ao assim dispor, no entanto, o 
Decreto extrapolou a Lei, pois que esta entrou cm vigor 
na data de sua publicação, isto é, a 26 de maio de 1971. 
Desse modo, o direito à pensão seria a partir dessa data c 
não, como o----uecreto dispôs, .. a partir de 31 de dezembro 
de 1971". 

Tal entendimento veio a ser o adotado pelo Tribunal 
Federal de Recursos em diversos acórdãos sobre a ma
téria. 

Ora, se foi o Decrero, e não a Lei, que limitou a vigên
cia do beneficio, não cabe alterar a lei e sim o instrumen
to Tegulamentar. Está cscorreita a norma legal ao insti
tliír- a ·pensãô. Sua Vigência é a partir de maio de 71, -
como decidiu a Justiça. O que não se pode, como o pro
jeto pretende, é fazer retroagir aquele beneficio à época 
anterior à própria instítuiÇão da Previdência SOcial Ru
ral. 

Em face dessas circunstâncias e atendendo a diligência 
formulada pelo Senado_ Federal, o Ministêrio da Previ
dência e Assistência Social assim se manifestou no A viso 
n9 75, de 6-3-81, apenso ao projeto: 

", .. não há norma da qual se conclua ser a pensão 
devida somente aos dependentes do trabalhador fa
lecido depois de 31 de dezembro de 1971, mas sim 
que, de acordo com o artigo 11 da Lei Complemen
tar n~' 11, ela é devida a partir daquela data aos que 
faleceram na vigên_cia da leL.:' _ 

..... entende este Ministério que a solução do 
problema consiste na promulgação de um decreto 
retificando o engano cometido no ~rtigo 298 do Re
gulamento expedido com o Decreto n9 8308.0, de 24-
1-79, isto porque, valendo-se de um processo mais 
rápido para a sua consecução através do Poder Exe
cutivo, evitar-se-á discussão sobre a problemática 
da fonte de custeio ... " 

Verifica-se, portanto, que o problema já está pratica· 
mente equacionado, parte pelas decisões iterativas da 
Justiça, parte pelas providências adotadas pelo Minis
tério da Previdência e Assistência Social. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 6 de maio de 1982. - Raimundo 

Parente. Presidente- Gabriel Hermes, Relator- Moa
cyr Dalla - Franco Montoro - Henrique Santillo. 

PARECER N• 387, DE 1983 
D~ Cõmissio de Finànças 

Relator: Senador Severo Gomes 

Na forma regimental vem a exame da Comissão de Fi
nanças o Projeto de Lei do Senado n9 196, de 1979 (com
plementar), que dispõe sobre o pagamento de pensão aos 
dependentes do trabalhador rural falecido antes de 31 de 
dezembro de 1971. 

- A propo-siçãO ê de iniciativa do ilustre Senador Franco 
Montara e busca incluir parágrafo único ao artigo 69 da 
Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1971. 

JustificancJo sua iniciativa o auto.~:: destaca ser a modi
ficação legal reivindiCada pelo Vereador Afonso Cabral 
de SoJJza, da Câmara Municipal de Araújos, sustentan~ 
do que a aposentadoria deveria beneficiar todas as viú
vas de trabalhadores rurais, independentemente do ano 
em que se tornavam viúvas. São indiCadoS -vários acór
dãos do Tribunal Federal de Recursos a respeito da ma~ 
têria. 

Rejeitada em Plenário a preliminar de inconstitucio
nalidade, o projeto retomou sua tramitação, 
manifestando-se a Comissão de Legislação Social pela 
sua aprovação. 

Ao conceder o beneficio o artigo 69 da Lei Comple
mentar n9 11, de 1971, não limitou a fruição por parte da 
viúva do trabalhador rural. Este _dispositivo instituiu o 
beneficio e o regulamento, e, ao fix~r-lhe vigência, deter
minou a limitação. 

Assim, a regulamentação extrapola seus limites, res
tringindo direito estabelecido em lei. 

Destina-se o projeto a tornar claro e indiscutível o di
reito que está implícito na própria lei protetora do traba
lhador rural e que foi limitado pelo Regulamento. 

A alteração legal proposta vem ~perfciçoar o texto ins
tituidor do beneficio, merecendo nosso aplauso e tendo o 
mérito de coibir excessos e restrições contidas na regula
mcala!;io. 

Sob o aspecto financeiroy nada vemos que se possa 
opor a aprOvaçãO do projeto, ·destacando sua oportuni
dade e conveniência. 

Ante as razões expostas, opinamos pela sua apro
vação. 

Sala da ComísSão, 12 de maio de 1983. - Itamar 
Franco, Presidente- Severo Gomes, Relator- Lourival 
Baptista- Jutahy Magalhães- Guilherme Palmeira
Hélio Gueiros- Pedro Simon- Carlos Lyra- Amaral 
Peixoto - Roberto Campos. 

PARECER N• 388, DE 1983 
Da Comissio de Redaçiio 

Redação fmal do Projeto de Resolução n9 167, de 
1981. 

R_elatgr: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nl' 167, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Vazante (MG) a .elevar em Cr$ 30.725.100,00 
_(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dfvida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi. Relator - Clau
dionor Roriz. 
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ANEXO AO PARECER N• 388, DE 1983~ 

Redaçào final do Projeto de Resolução nP 167, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Muncipal de Vazante, Esta
do de Minas Gerais, a contratar_ opera(ào_ de crédito 
no valor de CrS 30.725.JOa.OO Tfrinta mUhões, Sete
centos e vinte e dnco mil e cem cruzeiros). 

O Senad_o Federal resolve: 

Art. (Q 1:. a Prefeitura Municipal de Vazante, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução nll 

93, de II de outubro de 1976, do_Senado Fede_ral_, au_tori
zada a contratar operações de crédi_to no valor global de 
CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cruzeiros), correspondentes a 35.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cri 
877,86 (oitocentos e setenta e· sete cruzeiros e oitenta e 
seis centavos), vigente em abrilf8l,junto à Caixa Econô-
mica do Estado de Minas Gerais,_esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Na,c;i_onal da Habitação ..;.... 
BNH, destinadas à contrução de 100 (cem) unidades ha
bitacionais de interesse social, com valores unitários li
mitados ao máximo de 300 UPCs, e execução das obras 
de infra-estrutura urbana necessárias, naquele Municí
pio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECE:lt N• 389, DE 1983 
Da Comissão de Re«Íação 

Redação final do Projeto de Resolução Ql' 168, de 
1981 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação_final do Projeto de 
Resolução nl' 168, de 1981, que autoriza a Prefeitura M u
nicipal de Itanhomi (MG) a: elevar em CrS 23.224.600,00 
(vinte e três milhões, duzentos e vinte e cfuatro mil e seis
centos cruzeiros) o mootq.nte de sua dívida consolidad_a 
interna. 

Sala das Comissões, l3 _de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator --Salda
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 389, DE 1983 

Redaçãofinal do Projeto de Resolução nr 168, de 
/98/. 

Faço saber que o Senado Fed_~ral aprovou, nos termos 
do art. 42, inciSo Vl, da Const_ituição, e 
eu , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a· Prefeitura Municipal de ltanhomi, EJ
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cri 23.224.600,00 (vinte e tres _milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1~> b a Prefeitura Municipal de Itanhomi, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução 
n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operações de crédito no valor global 
de Cr$ 23.224,600,00 (vinte e três milhões, duzentos e 
vinte e quatro mil e seiscentos cruzeiros), corresp-onden-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl (Seçào II) 

tesa 35.000 UP_Cs, considerado _o valor nominal da UPC 
de Cr$ 663,56 (seiscentos e s-esse-ilta e três cruzeiros e cin
qUenta e seis centavos), ví&eritC. em outubro/80, junto à 
Caixa Econômica do Estado de_ Minas_ Gerais, esta na 
q-uiilídã-de de agen:re- flnãnceiro do Banço N aCion_al da 
Habitação -- BNH, destinadas à construção de 100 
(cem) unidades habitacionais de-_iiiteresse social e exe
cução das obras de infra-estrutura U(bana nec~ssãrias, 
naquele Município, obedecidas_ as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data _de_ 
sua publicação. 

PARECER N• 390, DE 1983 
D~ Coniliisii.o de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n~> 177, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n'~l77, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Itumirim (MG) a elevar em CrS 19.132.400,00 
(dezenove milhões, cento e trinta e dois rriil e quatrocen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna, 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1983. _- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau
dionor Roriz. 

ANEXO AO PARECER N• 390, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 177, de 
1981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, i~ciso- VI, -d-a Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ~, DE 1983 

Autoriz_a a Prefeitura Mlmicipal de ltumir1in, EsM 
~ lado de Minas Gerais,_a contratar operaÇão de crédito 

no valor de CrS l9.l32.4()(J,OO(dezen0vemilhões, cen
to e trinta e dois mil e quãtrocentos cruzeifos). 

O S-enado Federal resolve: 

Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Itumirim, Esta
do de Mi nas_ Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolt,~.ção 
n~' 93', de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, auM 
torizada a contratar opera'Ções de_crédito no valor global 
de CrS 19.132.400,00 (dezenove milhões, cento e trinta e 
dois mil e quatrocentos cruzeiros), correspondentes a 
35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC _de 
CrS S46,64 (quinhentos e quarenta e seis cruzeiros e ses
senta e quatro centavos), vigente em abrilf80, junto à 
Caixa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinadas à construção de 100 
(cem) unidades habitacionais de interesse social e exe
cução- das obras de infra-estrutura urbana necessârias, 
naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 391, DE 1983 
D1.1- Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 197, de 
1981, 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~> 197, de 1981, que autoriza a Prefeitura MuM 
nicipal de Ouro Fino (MG)" a elev_a.r em Cr$ 

Maio de 1983 ~ 

25.000.000,00 (\dnte_e ci[_lco milhões de cruzeiros) o mon
tante d~ sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Salda
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 391, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 197, de 
198/. 

Faço saber (rue o SeÍlado Federal aprovou, nos termos 
dó_ art. 42, inciSo VI, da Constituição, e eu, 
_____ , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Es
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de CrS 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~> É a Prefeitura Municipal de Ouro Fino, Es
tado de Mínãs Gerais, nós termos do ati. 29 da Reso
lução n~> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral,- autorizada a contratar operação de crédito no valor 
de Cr$ 25..000.000,00 (vinte e cinco tnilhões de cruzeiros), 
correspondentes a 28.478,34507 UPCs, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e seten
ta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em 
abril/81, junto ao _Banco de Crédilo Real de Minas Ge
rais S.A, este na qualidade_ de agente financeiro do BanM 
co Nacional da H__?bitação - BNH, destinada à exe
cução de obras de infra-estrutura urbana em áreas de 
conjuntos habitacionais existentes naquele Município, 
obedecidas as condições adm_itidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 _Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 392, DE 1983 
D~_ Comissio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n9 200, de 
1981. 

Relator: Senador Sa/dãizha Derzi 

A Comissão apreSenta- a redação final do Projeto de 
Resolução~~~ 200; de 1981, 9-ueautor~~a a Pr.efeitu.ra Mu
.fliCiPal de mcin-ea CMÕ)-à elevar ein Cr$ 8("684.600,00 
( Oltiàita e quatro f!l~lhões, seiscentos e oitenta e qu3.lr0 
mil e seiscentos cruzeiroS) o mCiiLtailte de sua dívida con
solidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de !98~-- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau
diohor Roriz. 

ANEXO AO PARECER N• 392, DE 1983 

Redação ftnal do Projeto de Resolução nf_ 200, de _ 
198/. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Jlicfnea, Esta
do de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cri 84.684.600,00 (oitenta e quatro mi
lhões, seiscenJos e oitenta e quatro mil e seiscenios 
cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. !~> ~a Prefeitura Municipal de Ilicínea, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n~> 
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93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crêdito no valor global de 
Cr$ 84.684.600,00 (oil~::nta e quatrO milhões, SJ:iscentos e 
oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros), correspon
tentes a 120.000 UPC, considerado o valor nominal da 
UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiros e oi
tenta e nove centavos), vigente emjulhoj80,junto à Cai
xa Económica do Estado de Minas Gerais, esta na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação- BNH, destinada à construção de 400 (quatro
centas) unidades habitacionais de interesse social e exe
cução das obras de infra-estrutura urbana necessárias, 
naquele Muncfpio, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central-do BfiísTI no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na_ data de 
sua publicação. 

PARECER No 393, D~ 1982 
D~ Comissão de Redação 

Redaçio f"mal do Projeto de Resoluçio oll .205, de 
1981. 

Relator: Senador Ctaudionor Roriz 

A ComiSsão apresenta a redação final do- Projeto de 
Resolução nll205, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Pavão (MG) e elevar em CrS 30.725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cc;m cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator --Salda
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 393, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 205, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , OE 1983 

Autoriza a Prefeitura Munr'cipal de Pavilo, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil e cem cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. f9 :ta Prefeitura Municipal de Pavão, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contrataroperações de cr!dito no valor global de __ 
Cr$ 30.725.100,00-(tiinta inilhões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cruzeiros), cOrrespodentes a 35.000 
UPCs considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
877,86 (oitocentos-e Setenta e--sete _c!uzeiros e oitenta e 
seis centavos), vigente em abril/81,-junto à Caixa_ Econô
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacíanal da Habitação, 
BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades ha
bitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra-estrutura urbana necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo BancO Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2\' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 394, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do ProjetO de -R~;.õlução n\'1 206, de 

1981. 

_Relator: Senador Saldanha Der:ti 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nll206;de -198-1, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Buritis (MG) a elevar em CrS 30,725.100,00 
(trinta milhões, setecentos e vinte e cinCO mil e cem cru
zeiros) o montante de sua dívida ·consolidada interna. 
--·Sala das Comissões, 13 de maio de 1983. _,. Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau
âionor Roriz. 

ANEXO AO PARECER No 394, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 206, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado 
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no 
valor de Cr$ 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos 
e vfnte e cinco mil e cem cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

· · Art. 19 E a Prefeitura MuriiC(páJ-d~ .Buritis, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93,-de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
zada a contratar operações de crédito no valor global de 
CrS 30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e 
cinco mil e cem cruzeiros), corresp-ondentes a 35.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
877,86 (oitocentos e' S!,!lénta e sete cruzeiros e oitenta e 
seis centavos), vigente em abrilj8l,junto à .Caixa Ecõnô
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco· Nâcionai da H:abiÚição -
BNH, destinadas à construção de 100 (cem) unidades ha
bitacionais de interesse social e eXecução das obras de 
infra-estrutura urbana necessáriaS, ilaquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta. Resolução entra-~-tn-~igor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 395, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redacão final do Projeto de Resoluçà_? n9 208, de 
!981. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9_~08, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Monte Santo de Minas (MG) a elevar em CrS 
92.175.300,00 (noventa e dois milhô6s, .cento e setenta e 
cinco mil e trezentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1983~- Lomanto 
Júnior. Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Salda
nha Derzi. 
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ANEXO AO PARECER No 395, DE 1983 

Redaçào final do Projeto de Resolução nP 208, de 
/981. 

Faço saber que o Senado Federal aprovo_u, nos termos 
do art.-_ 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

----- Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No , DE 191fJ 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Monte Santo 
de Minas, Estado de Minas Gerais, a contratar ope
ração de crédito no valor de Cri 92.175.300,00 (no
venta e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre
zentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 .ta Prefeitura Municipili de Monte Santo de 
Minas, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 211 da 
Resolução Õ9 93, de tl de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 
valor global de Cr$ 92.175.300,00 (noventa e dois mi
lhões, cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzeiros), 
correspondentes a !05.000 UPCs, considerado o valor 
nominal da UPC de CrS 877,86 (oitocentos e setenta e 
sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente em 
abrilf81, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gera15~-eSfa"ba-Qualidáde de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à cons
trução de 300 (trezentas) unidades habitacionais de inte
resse social e execução das obras de infra-estrutura urba
na necessárias, naquele Município, obeâecidas as con
dicões_admit1das PeJo sanco Central do Brasil no respec
tivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 396, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n9 210, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n9 210, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nJcipal de Urucânia (MG) a elevar em Cri 92.175.300,00 
(noventa e dois milhões, cento e setenta e cinco mil e tre· 
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida cm1solidada 
interna. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1983.- Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau
dionor Roriz. 

ANEXO AO PARECER No 396, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 210, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO No , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Urucãnia, Es~ 
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cri 92.175.300,00 (noventa e dois mi
lhões. cento e setenta e cinco mil e trezentos cruzei
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~ E a Prefeitura Municipal de Urucánia, Esta
do de Minas Gerais~ nos termos do art. 29 da Resolução 
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nt 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operações de crêdito no valor global 
de CrS 92.175.300,00 {noventa e dois milhões, cento e se
tenta e cinco míl e trezentos cruzeiros), correspondentes 
a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 877,86 (o1tOceiltciS--e setenta e sete cruzeiros e oi
tenta e seis centavos), vigente em abrilj8l,junto à Caixa 
Econômica do Estado de Mjnªs Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de 300 (trezentas) uni
dades habitacionaiS de interesse social e execução das 
obras de infra-estrutura urbana necessârias, naquele 
Município, obedecidas as condições admitid11s pelo Ban~ 
co Centrai do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 397, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redac;;io final do Projeto de Resolução n~' 214, de 
1981. 

Relator: Senador C/audionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n~' 214, de 1981, que autoriza a Prefeitura_M_i
nicipal de Candeias (MG) a elevar em Cr$ 30.725.1,00,00 
{tririta milhões, setecentos e vinte e _ _cinco rnil e c_em cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada .interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1983_.- Lomanto 
Jwzior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Salda
nha Der:zi. 

ANEXO AO _PARECER N• 397, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução~ 2!4, de 
198/. 

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

RESOLUÇÃO N' , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Candeias, Es~ 
tado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito 
no valor de Cri 30.725.100,00 (trinta milhões, sete~ 
centos e vime e cinco mil e cem cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> ~a Prefeitura Municipal de Candeias, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Resolução 
n<J> 93, de I I de outubro de 1976, do Senado Federal, au
torizada a contratar operações de crédito no valor de 
Cr$ 30.725.100,00 (trinta niilhões, setecentos e vinte" e 
cinco mil e cem crUzeiros), correspondentes a 35.000 
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 
877.86 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oitenta e 
seis centavos), vigente em abril/81 junto à Caixa Econô~ 
mica do Estado de Minas Gerais, esta na qualidade de 
agente finanCeiro do Banco Nacional da Habi~ção -
BNH, destinadas à _construção de IQO (cem) unidades ha
bitacionais de interesse social e execução das obras de 
infra~estrutura urbana necessârias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
~o Brasil no respectivo processo. 

Art. 2<? Esta Resolução entra e vigor na data de sua 
publica-ção. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi!o II) 

PARECER N• 398, DE 1983 

Da Comissão de Redação 

Redac;;ão final do Pr()jeto de Resolução n~' 215, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
---- o --

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução n<J> 2_15, de 1951, que autoriza a Pr_efeitura Mu~ 
nicipal de Caratinga (MG) a elevar em Cr$ 

- _ 307,251.000,00 (trezentos e_ sete milhõ~s, duzentos e cin~ 
qilenta e um mil cruzeiros) o montante de sua d(vida 
consolidada interna. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1983. - Lomanto 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau~ 

dionor Roriz. 

ANEXO AO PARECER N• 398, DE 1983 

Redaçãofinal do Projeto de Resolução nP 215, de 
/981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Mwzicipal de Caratinga, Es
tado de Minas Gerais, à contrçtãr operação de crédito 
no valor de CrS 307.25!.000,00 (trezentos e sete mi
lhões, duzentos e cinqiienta e um mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> b a Prefeitura_Municipal de Caratinga, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução 
n"' 93, de tI de outubro de 1976, do Senado Federal, au~ 
tOrizada a contratar operações de crédito no valor global 
de Cr$ 307.251.000,00 (trezentos e sete milhões, duzentos 
e cinqUenta e um mil cruzeiros), correspondentes a 
350.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete-cruzeiros e oitenta 
e seis centavos), vigt!ilte_em abrilf8l,jU.rito à Caixa Eco~ 
nômica do Estado de Minas -Gerais, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional" da Habitação -
BNH, destinadas à construção de 1.000 (mil) unidades 
habitacionais de intereSse social e execução das obras de 
infra~estrutura urbana necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'1' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 399, DE 1983 

Da Comissão de Reda~o 

Redaçào final do Projeto de Resolução n~> 216, de 
1981. 

Relator: Senador Claudlonor Roriz 

A Comissão apresenta a redaçào final do ProjetO de 
Resolução n<J> 216, de 1981, que autorizãa Prefeitura Mu
nicipal de Claro dos Poções (MG) a: elevar em Cr$ 
30.725.100,00 (trinta milhões, setecentos e vinte e cinco 
mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~ 
da interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 19-83 .......... Lomanto 
Júriliir.-·Presidente --=-Cl-audionor .R.oriz, Relator --Sgfda

nha Deni. 
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ANEXO AO PARECER N• 399, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução Jlf 216, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Claro dos 
Poções, Estado de Minas Gerais, a contratar ope~ 
ração de crédito no valor de Cr$30.725.100,00 (trinta 
milhões, setecentos e vinte e cinco mil e cem cruzei .. 
ros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. I~> :t a Prefeitura Municipal de Claro dos 
Poções, EstâdO de Minas Gerais, nos tei"mós do art. 2' 
da Resolução n~'93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 
valor global de Cr$ 30.725.100,00 {trinta milhões, sete.. 
centos e vinte e cinco mil e cem cruzeiros), corresponden
tes a 35.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC 
de Cr$ 877,76 (oitocentos e setenta e sete cruzeiros e oi:
tenta e seis centavos), vigente em abril/81, junto à Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais, esta na qualida
-de de agente financeiro do Banco N acion_al da Habitação 
- BNH, destinadas à _construção_ de 100 (cem) unidades 
habitacionaiS-de interesse social e execução das obras de 
infra~estrutura urbana necessárias, naquele Município, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 400, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçlio n~' 217, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
resolução n~> 217, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu
nicipal de Divinópolis (MG) a elevar, em Cr$ 
460.876.500,00 (quatrocentos e sessenta milhões, oito~ 
centos e setenta e seis mil- e quinhentos cruzeiros), o 
montante de_ sua dívida consolidada interna. 

Sala das Corriissões, 1 O de maio' de 1983, - Loman.(o 
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi,_ Relator - Clau~ 

dionor Roriz. 

ANEXO AO PARECER N• 400, DE 1981 

Redação final do Projeto de Resolução nP 217, de 
1981. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Divinópolis, 
Estado de Minas Gerais, a contratar-operação de cré· 
dito no valor de Cri 460.876.500,00 (quatrocentos e 
sessenta milhões, oitocentos e setenta e seis mil e qui· 
nhentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Arl. 1'<>- -E-a-Prefeitura--Municipal de-Divi-0-6-polis, Es
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 2~> da Reso-
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luçã.o n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a contratar operações de crédito no valor 
global de Cd _460.876.500,00 (quatrocen-tos e s~~nta 
milhões, oitoéentos e seieitia e seis mil e quinh_ento_s cru
zeiros), correspondentes a 525.000 UPCs, considerando 
o valor nominal da UPC de Cr$ 877,8_6 (oitocentos e se
tenta e sete cruzeiros e oitenta e seis centavos), vigente 
em abrU(81, junto à Caixa Econôinica do Estado de Mi
nas Gerais, esta-na -qu-ãiídãde de agente fiiiatlCeiro do 
Banco Regional da Habitação - BNH, destinadas à 
construção de 1.500 (um mil e quinhentas) unidad~ h_a
bitacionais de interesse social e execução da-s obras de 
infra-estrutura urbana necessârias, naquele Municipio, 
obedecidas as condições amitidas pelo Bane? centrai do 
Brasil no respectivo process-o. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigOr na data de 
sua publicação. 

PARECER No 401, DE 1983 
Da Comissão de Redação 

Reda(:ão final do Projeto dt Resolução n~' 257, de 
!981. 

Relator: Senador Claudionor Roriz 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de 
Resolução nl' 257, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~ 
nicipa1 de Arraias (GO) a elevar, em CrS 20.726.000,00 
(vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros), o 
montante de suas dívida consolidada interna. 

Sala das Comissões, 13 de maio de f983, - Lomanto 
Júnior. Presidente - Claudionor Roriz, Relator: Salda~ 
nha Derzi. 

ANEXO AO PARECER No 401, DE 1983 

Redação final do Projeto de Resolução n' 257, de 
198!. 

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

RESOLUÇÃO No • DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Arraias, Esta~ 
do de Goiás, a éontratar-opéraclío d~-cridt!O ~valor 
de CrS 20.726.000,00 (vinte milhões Seteàntói e vinte 
e seis mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. li' É a Prefeitura Municipal de Arraias, Est.i.-dO 
de Goiás, nos termos do art 29 da Resolução nl' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contratar operação de crédito no valor de CrS 
20.726~000,00 (vinte nlilhões, setecentos e vinte e seis ~i! 
cruzeiros),junto à Caixa E:c_onôinlCa Fe<:ieral, nledTànte a 
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Oesenvol~ 
vimento Social-FAS, destinã.da à iÍnplantação de gale
rias de águas pluviais, guias e sarjetaS, naquele Muriicí
pio, obedecidas as condições admitidt!.s pelo Banco Cen~ 
trai do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~' Esta Resolução _entra em vigor na data de 
sua publicaçãO. 

PARECER No 4ll2, DE 1983 
Da Comissão de Redaçi.o 

Redatão final do Projeto de Resolução n9 282, de 
1981. 

Relator: Senador Saldanha Derzf 

A Comissão apresent.J. a iedação final do Projeto de 
Res.uluçã.o n9 282, de 1981, que aut.Jriza a Prefeitura Mu-
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nicipal de Araguari (MG) a elevar, em CrS 49.780:000,00 
(9_1:1are~_ta c:_novejllilhões,_~e~~Qtos e oítenta mil cruzei

-ros),_ o_ -iTI.oJ\iante _de sUa 4fívida c_onsolidada interna. 
Sala _das ComisSõe";;, 13 de ~aiO_&_ f983. - -LOmanto 

Júnior, Presidente ~ .Saldanha Derzi, Relator - José 
Lins. 

ANEXO AO PARECER No 402, DÉ 1983 

R_edação final do projeto de Re~qluçào n' 282, de 
1987. . . . 

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

RESOLUÇÃO W , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Araguari, Es
tado de Minas Gerais, a coittratar operação de crédito 
no valor de Cri 49.780.(}()(),00 (quarenta e nove mi~ 
lhões, seucenios e oitenta mil cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. l~' ta Prefeitura Municipal de Araguaii, Esta~ 
. do de Minas Gerais, nos termos do art. 21' da ~esol~ção 
· n9' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, au~ 

torizada a contratái- operação de crédito no valor_ de Cr$ 
49.780.000,00 (quarenta e nove rnilhões, seteceDtÕs e ai~ 
tenta mil cruzeiros) junto à Caixa Económica--Federal, 
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implan~ 
tação de galerias pluviais, meios~ fios e construção de um 
entreposto comercial, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2~> Esta Resolução entra em Vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER No 4ll3, DE 1983 

Da Comis_siio _de Constituição e Justiça, sobre o 
Ofício "S" n9 03, de 1983 (n9 08--P/MC, de 28~2~83, 
na origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribu
nal Federal. encaminhando ao Senado Federal, cópias 
das notas taqui.gráficas e do acórdão proferido Pelo 
-Supremo Tribu~al Federal_ nos __ aut~~ d~ ~e~rso Ex~ 
traordinário nl' 97305-5, do Estado de São Paulo, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 320 da 
Lei n~' 782/67, do Município de Paraguaçu Paulista. 
daquele Estado. 

Relator: Senador Carlos Alberto 

Sob exame, o Ofic_io do Senhor Presidente do Supre
mo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, 

~ cóPiaS das notas~ iaquigráficas e do acórdão proferido 
pelo -Egrêgio -Supremo-Tribunal Fe-deral nos autos do 
Recurso Extraordinário _n~' 97.505-:_5, _do estado d_e São 
PaUto, o-Qual deClarou a inconstitucionalidade do artigo 
320 da Lei o 'i' 782/67, do Município de Paragu.açu Paulis
ta, daquele Estado. 

Na conformidade do item VII, artigo 42 da Consti~ 
tuição Federar, compete ao Senado Federal suspender a 
execução- de lei ou decreto declarados inconstitucionais 
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 

Por acórdão unânime dos Senhores Ministros que 
compõem a Colanda Segunda Turma -daquela cói'te, pro~ 
latada no Recurso Extraordinário n1l97.50S~5 do Estado 
de São Paulo, publicado no Diário da Justiça de 10-2~82 
e transitado em julgado, foi declarada a inconstituciona~ 
!idade do .artigo 320 da Lei n~' 782/67,-do Municipio de 
ParaguaCu Paulista, naquela unidade da Federação. 
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~ Di'Spôt'"O Regimento Interno do Senado Federal sobre 
a competêllcia da Comissão de ConstitUição e Justiça, no 
item II do artigo 100, lP.fls literis: 

"ll -propor, através de projeto de resolução, a 
suspensão, no todo ou em parte, de leis e decretos 
_declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribu~ 
mal Federal." 

A vista do exposto, observados os pressupostos cqnsti~ 
tucionais e· reS:irjient!li~. que norteiam a espécie, apresen
tamos o s~guinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 42, DE 1983. 

Suspende execu_çdo do artigo 320, da Lei n' 
782/67. do mrmic{pio de Paraguaçu Paulista -Esta~ 
do de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo úniCo. : e suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão. definitiva do Supremo Tribunal 
Federal, proferida nos_autos do Recurso Ex~raordip.ário 
n~' 97 .505~5, do Estado de São Paulo, a execução do arti~ 
go 320 da Lei n~' 782, de 1967, do Município de P"ara
guaçu Paulista, daquele Estado. 

Sala da comissão, II de março de 1983.- Murilo Ba
daró, Presidente - Carlos alberto, Relator~ João Cal
mon - José Jgnácio - M arcondes Gadelha - Passos 
Fôrto- Hélio Guelras- Martins Filho- Guiherme 
Palmeira - Severo Gomes - Pedro Simon - Carlos 
Cftjarelli. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O Expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. li'~ 

Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 88, DE 1983 

Acreste-nta os parágrafos 29 e 31' e renumera 111 o 
atual Parágrafo único do art. 49 do Decreto~lei ntt 
1.083, de 6 de re..-ereiro de 1970, que "dispõe sobre a 
incidência e cobrança do Imposto único sobre Mine· 
rais, concede isenções, e d1Í outras provldêpcias", 
modificado pelos Decretos-leis n~'s 1.402, de 23 de 
maio de 1975 e 1.496, de 20 de dezembro de 1976. 

O Congresso N3.cioilal decreta: 

Art. ltt O artigo 4~' do Decreto~Iei o~' 1.083, de 6 de 
fevereiro de 1970, alterado pelos Decretos~ leis fl~'s 1.402, 
de 23 de maio de 1975 e 1.496, de 20 de dezembro de 
1916, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 
21' e 39, renumecado l~_o atual_Parágrafo único: 

"Ar!. 41' ................•.... , .• ~ ....•• 

§ 10 """'""'"""""""~•n ....... 
§ 21' -A União destinará aos Estados, Distrito 

Federal e Municípios os recursos correspondentes à 
cota~parte que lhes caberia ern razão da cobrança 
do Imposto Único sobre Minerais cuja isenção ê de~ 
~erminada neste artigo. 

§ 3~' O Poder Executivo, através do Ministério 
da Fazenda, regulamentará o disposto no parágrafo 
anterior, no prazo de 90 dias". 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 39 Revogam~se as disposições em con~ 
trá rio 

JUstificação 

A iniciativa_do projeto que ora_submcteruos à alta 
apreciação dos ilustres integrantes desta Casa ê fruto das 
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reivindicações de grande número d~ m.qnidpios do nosso 
Estado e, acreditamos, é também do in_teresse_ de outros 
estados e municipios de _todo __ o Brasil. 

O catáter rural predominante na afívidade econômica 
brasileír-a torna a indústria de extração de minerais utili-_ 
zados como matéria-prima na industrialização de adu
bos, fertilizantes e defensivos agrfco1as ou, na agritültu
ra, como corretivos de solos, em muitos_c_asos a segunda, 
quando nà_o a única atividade produtiva e fonte de ge
ração de mão-de-obra ó_o municípío. 

OCorre, entretanto, que essa atividade irivariaVelmente 
O empobrece, uma vez que a isenção, necessâria ao de-
senvolvimento da nossa agricultura, retira-lhe importan
te fonte de receita tribu_tária que seria arrecadada em 
runção da exportação desses produtos. 

O empobrecimento, jã bastante acentuado em razã_o 
das disparidades determinadas pelo sistema tributário 
nacional, em que o único beneficiário -é sempre -a união, 
é agravado com repercussões ___ finançeiras negaúvas em 
face da isenção determinada pelo poder central. 

O ônus desSa medida deve recair ao GoVerili:>-Federal, 
que dispõe de infinitas formas de se ressarcir pi!los ga-stos 
com as su_bvenções à agricultura e não aos Estados e Mu
nicípios, aos -quais Se devem todos os frutos das ativida
des rurais desta T~ra. _ 

Por tudo isso, confio em que os nobres pares não ne
garão aprovação ao nosso projeto. 

Safa das Sessões, 13 de m;liO de 1983._- Henríqu_e Sa/1-
ti/lo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 1.083 - DE 
6 DE FEVEREIRO DE 1970 

Dispõe sObre à incidénç_fa e cobrança do Imposto 
Onico sobre Minerais, concede isenções, e- dá outras 
providências. 

Art. _4Q Ficam i(>entas do Impo~to Oni~o soóre Mi
nerais as saídas de minerais_ que devam- _ser utilizados 
como matêria-primã na industrialização de adpbus e fer
tilizantes ou, na agricultura, como corretivo _de solos: __ 

a) para estabelecimentos__ollPe se indt~stdati~em adu
hos simples ou compostos e fertilizantes; 

b) para outro e!!tªb~lçcimento _9o mesmo_ ~itt1lar da
quele onde se deva processar a industrialização; 

c) para estabelecimento produtor. 

···~······-·····~.-·····-·--·············-·"":'-_~""--'=--"-

DECRETO-LEI No 1.496- DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1976 

Altera a redação do artigO 4t do Decreto-lei n? 

1.083, de 6 defevereirq df! 1970. "que dispõe sobrf! a 
incídéncfa e co_brança do Imposto Onit:;o sobre Mine
rais, concede isenções e dá outras providências", mo
dificado pelo Decreto-lei n' 1.402, de 23 d_~ maio de 
/975. 

O Presidente da República, 

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 55, item II, 
da Constituição, 

DECRETA: 

Art. }Q O artigo -49 do Decreto-lei nq L.083, de 6 de 
fevereiro de 1970, alterado pelo Decreto-lei n9 1.402, de 
2J de maio de 1975, passa a vigorar com a seguinte te
dação: 

"Art. 4q Ficam isentas do Imposto único 
sobre Minerais as saidas de minerais-que---devam ser 
utilizados como matéria-prima na industrialização 
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de adubo_s, fertilizantes e defensivos agrícolas ou, na 
-~griçultura, c_omo __ ~orretivos de solos: 

_a) para estab~leCimento~ _o~de se: industrialiZem 
adiibos-Siinple_s Ói.r cOmPostos, fertilizantes e defen-
sivo!; a_gr!colas; _ __ _ 

b) para outro estabelecimento do mesmo titular 
daquele onde se deva processar a industrialização; 

c) para estabelecimento prOdutor. 
Parágrafo_ únioo. Aplica-se o disposto neste ar

tigo '"às _Saídas daS referidas substãnciã.S minerais 
para as cooperativas agropastoris, aos depósitos ou 
filiais pertencentes a estabelecimentos iridu_striais lo
calizados nas zonas de consumo do produto, às fir
-mas revendedoras e aos órgãos e entidades_ da admi
nistração pública que tenham por objetivO o fOmen
to -de ativldades agro pecuárias". 

·-· .. -............ -.. ~ ....... ' ...... -.... ~.-. 

DECRETO-LEI No 1.402- DE23 DE MAIO DE 1975 

Altera a lidação do artigo 4' do Decreto-lei n? 

1.083~ deJi de f~vergiro de 19!0, __ qUe dispô~ ai:i!rca do 
Imposto Ontcp s_obre Miner_ajs._ 

O Presidente da República, 

no us-o da atribuição que lhe cOOfere o artiSO 55, inciso 
ii, da CôiistitUição, 

DECRETA: 

Art. 19 O artigo 49 do Decreto-lei n9 1.083, de 6 de 
fevereiro de 1970, que dispõe sobre a incidência e 
cobrança -dõ ImpoStO Ünico sobre Minerais; concede 
isenções e dá óutras providências, -passa a vigorar com a 
s_eguinte r~d3ção: - -

"Art. 49 Ficam isentas do Imposto Onico 
sobre Minerais as saídas de mínera,is que-devam ser 
utilizados como matéria-prima na industrialização 
df: adubos, fertitlzantes e defensivos agrfcolas ou, na 
agricultura, como ·corret_ivos de solos: 

a) para estabelecimentos onPe sejndustrializem 
adubOs-S'im.pfes ou compostos, fertilizantes e defen
-sivOs agrícolas; 

-~--~~- ·=-o)" -p-ara o"utro-estabelecimento do mesmo titular 
~ ~ ~ ~ -daquete oj1de Se -deva proce-ssãr ã irtdustrialização; 

~~-.C) pal-a esTabeleCimento prOdutor. 
Pai:'ágrâfo -·único; .. Estende-se às cooperativas 

--agfôP3Stôrls e- aósoór]âoS e entidades da adminis
tração pública, que tenham por objetivo o fomento 
de itiVídades agropecuárias a isenção concedida ao 

·-~.-:-~tttbeíectmento Pr<tdutõor."· 

Art. 29 Este Decreto-lei ~trará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as d-i~posições em' contrário. 

Brasília, 23 de maio Qe 1975; 154Q da Indepe'!ldência e 
879 da República. - Ernesto Geisel- José Carlos Soa
res Freire - Alysson Paufinelfi --:- Shi"ge_aki Uekí. 

(ÀS Comissõú de Constituição e Justiça, de Mu
nidpios e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Heiliique Santillo)- O proje
- to lido será publicado e remetido às comissões co~pe

tentes. 

- · '-Sobre a_mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. }9-

Secretãrio. 

E lida a seguinte 

---- Em 13 de maio de 1983 
Senhor_Presidente. _ _ 
Tenho a honra de comuniCar .ã VoSs-a ax.Celência, de 

acQrdo com o disposto no art. 43, alínea "a", do regi
mento Interno, que me ausentarei do_s Úabfllhps da Casa 
a partir do dia l8 deste mês, para breve vlagem ao es-
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trangeiro, a fim de participar, em Barcelona, da Reunião 
dO CoilSdho_Internacional de Ciências SociaiS; em Paris, 
para encontrar-me com o Diretor-Geral da UNESCO, 
M. M'Bow e em Amsterdan, para presidir a Reunião do 
Cõnselho EXecutivo da_ Associação Internacional de So
ciologia. 

Atenciosas saudações- Fernando Henrique Cafdoso. 

O SR._ PRESIDENTE (Henrique Santillo) - A Presi
dência__fica ciente. 

S_o_bre a mesa, requerimentos que Vão ser lidos pelo Sr. 
_ _l Q-Secretãrio. _ 

sao lidos os segUintes 

REQUERIMENTO No 659, DE 1983 

..o---=--NõS-termos do disposto ilo art. 367 do Regimento ln
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso
lução nq 35, de 1982, que autoriza o Governo do Estado 
de Pernambuco a elevar em Cr$ 541.004.400,00 (quí
nhentos e quarenta e um millhões, quatro mil e quatro
centos cruzeiros) o montante de sua_dívida consolidada, 
feita _a reconstituição do processo, se necessãria. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1983.- Marco Ma
ciel. 

REQUERIMENTO No 660, DE 1983 

N--ºs_ termos do disposto no art. 367 do regimento In
terno, re(jueirO o desarquivamento do Projéto dC Reso
lução n"' 66, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Caçado_! _{S_C) a_eleva;r em Cr$ 5.447.000,00 (cinco- mi
lhões, quatrocentos e quarenta e sete mil cruzeiros) o 

-- iriontante de sua divtda consolidada, feita a recOnsti
tuição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, 13 de maio de 1983. -Jaison Barre
to. 

fi-sR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os re
queriméntos que vêm de ser lidos serão publicados e pos
teriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos re
gimentais. 

Há oradores inscritos. 
cõftcedo a- palavra ao õobre Sr. Senãdor Lomanto Jú· 

nior. (Pausa,) 

S. Ex• _não _está presente. 
C:oncc:do a palavra ao nobre Sr. Senador Luiz Caval

caiitê. TPausti~) -

S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benedito 

Ferreira. 

0-SR. BENEDITO FERREIRA (Pronuncia o seguin
te diSC!JrSO. Sem revisão do orador.) -sr. Presidente, 
Srs. Senadores, hã exatamente 95 anos este País dava u_m 
grande passo para o epcontro com o seu destino, para ser 
efetlYB.inente, a terra da Santa Cruz, para ser a pátria do 
evangelho, quando removíamos ãquela triste chaga da 
consci~~cia n-acíonal, que era a escravatura entre nós. 
No entanto, Sr. Presidente, inadivertidamente, nós esta
mos ·criando no Brasil de hoje, e talvez a partir daquele 
instante _em que libertávamos os nossos irmãos ne&ros, 
passamOs a criar em nosso solo, -em nossa Pátria, um 
novo tipo de escravatura, a escravatura da economia ru
ral, a escrªvatura do homem do campo em favor do ho
mem urbano, escravizando, desta feita, pretos, pardos, 
brancos, enfim, brasileiros de todas as procedências ra
cüiís: estamos-esCravízando os nossos irmãos da zona ru
ral, tirando-os do seu meio e trazendo-os para ingressar 
na cada vez maior e mais que esmagadora legião de fave
lados. Marginalizados do mercado de trabalho, não têm 
qualquer qualificaÇão práfissioilal paia sobreviver com 

_dignidade nas cidades. Homens honrados, Sr. Presiden
te, e sObretudo produtivos, passam a ingressar- repito 
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- a falange dos chamados subconsumidores, que estão 
cada vez mais asfixiando as nossas grandes cidades. 

O sentimento de honra no nosso roceiro é tão acendra
do que atê há poucos anos a quase totalidade dos homi
cidas, no Brasil, invariavelmente, matava em defesa da 
honra. E as estatísticas dos pres1dios assinalavam, colno
pude fazê-lo pessoalmente, que a grande maioria, se lião 
a quase totalidade desses homicidas, eram originários do 
meio ruraL 

No entanto, desgraçadamente, preocupados em cote-
jar o eleitorado, visto que ao roceiro não cO-ncCdemOS 
meios de se alfabetizar e, em conseqUência, pouco-s são 
os eleitores, continuadamente temos legislado em favor 
da população urbana, naturalmente em prejuízo da po
pulação rural e, com isso, vamos acelerando o êxodo, ti~ 
rando dos_ homens de mãos calosas as condições mfni=----
mas de sobrevívef6n. Mais do que iSto, de coriti~uare~ 
criando as suas famílias com hollra e diS:nidade no _Seu 
ambiente. 

Vêm para a cidade para assistirem ao destroçar impie-: 
doso de suas familias nos ambientes das favelas, os filhos_ 
e filhas~ Na- maioriit das vezes;-levados à prostituição e à 
marginalidade,_ E eles própríos-:--sem a opQrtuilldadC de 
trabalho e desavisadOs, vão aos poucos, com a maléfi~a 
convivência que p"a.ssãm a ter, Cedendo nos seus mais ca~ 
ros _e cultivados princípios de honradez, até chegarem 
muitas vezes ao fundo dos cárceres, e o que é pior, PresOS-
como malandros,_ como assaltantes, emfim, totalmente 
desonrados. 

Pode~ se discutir, Sr. Presidente, os conceitos de honra 
do nosso homem do campo. Nós, os infernizados da-ci
dade, podemos censurar~lhes o comportamento, pode
mos criticá-los até de certa forma, c.omo fanáticos por 
esse apego à honra, _como coisa de someno_$_ importância, 
dentro do nosso conceito mas ·q·ue_ os leva ao ?esespero e_ 

até ao homicídio. De qualquer forma, isso caracteÍ'iza. 
bem esse acendrado sentimentO de -honra que nós verifi
camos no homem da roça. 

Por outro lado, muito temos falado sobre o assunto, 
inteligências privilegiadas- é bom que s~ -ress~lte- têm 
buscado soluções, ma~ talvez o noss~ ~goísmo ~- imedia
tismo do homem da cidade não ie~ha pennitido So~ 
loções adequadas. 

Nós, Sr. Presidente, escudados no chamado crédito 
subsidiado, crédito subsidiado que tem sido, inegavel
mente, uma forma de óleo canforado Com o qual, -hipo~ 
critamente, vamos tentando curar-o cardíaco, através 
desse crédito rural justificamos tudo aquilo que deixa q:e 
ser feito em favor do rurícola. Mas, em realidade, as con~ 
seqüências aí estão, tanto que jã em 1978 eu trazia es~ 
tatísticas a este plenário, estatísticas do Banco Cential e 
do INCRA, com que tentávamos demonstrar que esse 
óleo canforado, essa panacê:ia com que temos tentado re~ 
solver os problemas do rurícola, já àquela época, de
monstravam sobejamente. através de números, que antes 
de ser uma solução, era um agravador de seus prob1e~ 
mas. 

Dizíamos, aqui, que naquele ano, no Banco Central, 
tínhamos verificado um milhão e quirihentos e sessenta 
mil contratos de crédito rur31 e, nó entanto, rio próprio 
INCRA, verificávamos 5 miihões de propried_ad_es rurais 
em atividade, produzindo, o que vale dizer, Wenos de 
1/3 vinha sendo_ beneficiário óo- Cfédito rural. E mostrá
vamos mais; que grande parte desses recursos, lamenta
velmente, vinha se prestando muito mais para a especo~ 
lação fundiária, para encarecC:r o princiPaf ratar de pi'o
dução, antes de beneficiar aq-ueles que, efetivamente, 
produziam. 

Não reS"olvemos o problema, Sr. Presidente; 5 anos 
são transcorridos e nós verificamoS agora uma situação 
talvez mais séria, talvez mais grave, em que peserri os eS~ 
forças cometidos pelo Governo, pelo Executivo, na bus~ 
ca da solução. 

Temos aqui uma ligeira amostra do que vem ocorren~ 
do em meu Estado. Tomei como indicador duas agências 
do Banco do Brasil, para termos uma idéia do todo. To
rnei urna agência 'do sul do Estado, do Município de Sil
vânia e_ a agência de Tocantinópolis, ao extremo norte. E 
o ·que· doS-réVela esSe quadro, Sr. Presidente, do chamado 
créditO rurãl? Na agência de Silvânia, como·inadirnplen
tes, não fosSe o bon1 senso que vem norteando a adminis
tração do Banco do Brasil, 468 pequenos proprietários, ã 
-~ta altur~Jâ teriam ~otregue as suas propriedades, para 
ressarcimento de débitos gue variam de menos de 50 mil 
cruzeiros_ e vão ao riiáXimo de 600 mil cruzeiros. 

Vejamos, Sr. Presidente: 16 inferiores a 5Umil; 21 infe
riores a 60; Ifllitferiores a 100 mil; 172-infe"riores a200 
mil; 711nferlores a 300 mi~ 3_6 a~ ~i 2J __ a.S()Çl_mij_çj2. _ 

lnfeti9r~ ~69Q-m_Ú_ C!üZeiros. 
Por e~ses dados~_Ch~?gamos à conclusão de que o mon~ 

t~nte d_l.'!$s~;S emprésÚmos, que custariam o deslocamento 
de 468 famílias, da estatística de p_rodução para a e:statfs
tka de Cõnslilno -Ou de- sUbconsumo, nas favelas, custaria 
85_ mllhõ~~ 65S mil cruzeiros, vale dizer, 3~_mil dólares 
e 45 _cenj_~~o_s~_--ª9_.-P~~çO -de hoje. 

Or(!_,_Sr.Pre_siçi_ente, sabemos o quanto temos despen
dl~ó ct'~ reCúr~Õs, lafi!f:Qiªvelmente, na maioria das vezes, 
emprestados, para criarmos empregos, fazermos investi
me9-t()~_que;, na área_ urbana, assomam_àimportância de 
14 a 15 mil dólares de investimentos-fixos, para a criaÇão 
de um emprego efetivo, esquecidos, talvez- ou bancan
do o avestruz, escondendo a cabeça para esquecer a rea
lidade- esquecidOs de que, para cada emprego implan~ 

· tado na área urbana, com esse montante, criaríamos de 
12 a 14 empregos efetivos na área rural. 

Sr. Presideilte, a r6speito do inSucesso desses pequenos 
agriCtiftOrei,- nao a(iUíii"liaádos Pelo PROAGRO, porque 
maljnf~r~:idos, er~h~ p_orgu~ _e.t:n realiçlade, os me· 
crurlsmos""do~ PROAGRO,_ apeSar -das boas intençÕ~. 
ainda são Sufidf;i1teln(;nt~ complicados para beneficiar o 
peguen9 P!f:?dutor q~!!_,_ª-~_nãv_~orrendo, tem que pa, 
gár-o-Banco do Brasil, seguindo as normas rígidas se_ as~ 

-s-.rm fos-sem:; tenà- que pagá i- JUras __ e correçãÓ mo_petária 
plena, não aPós o Venciffiento, mas essa penalidade Te~ 
trO_~~a~clesde ~l~at~ ~a cçmtr3:ta~ão do empréstill).O. Fe~ 
l_fi_iiLe:ilL~ífuíu-"Ci' na direção- geral e pude constatá-la 
na superintendência em Goiâs, nem todoS terão qUedes~
faz_er de suas _propried_aQe.s, porque aqueles que procura
rem ª'agência,- aqueles que aviSadamente procurarem a 
agência, terãO seus casos examinados iSoladãmente, cada 
um de per si, o qu_e impedirá, sejam eles obrigados a ven
der as :~U.W! PFOpriedades ou entregá~las ao Banco do 
Brasil,_ yistq qu~ o cri~ério ~ o dç:_ que_pagarão como pu
der~m, quando puder~~: sem _a famigerada correção 
mÓnCtária. . -

·a Sr. HelvÚro -Nunes - V. Ex• permite úm aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço o nobre Se
nador Helvídio Nunes. 

O Sr. HelvfdiO Nune~- Nobre ~enadoJ;' Bçn~dito Fer.:. 
reíia, V. Ex• mostr3, i~clusiv--; co_; dad~s obt~dos em di~ 
fei'eilteS pon(oii de GOiâS, O qua4ro- de-ctifiCUJcia4~ pai
que passam Os homens do C3fUPO ~aquele Estado. Todos 
sabemos que a~ terras a"B:ric~ltâveis de G_oiâs SãO de boa 
qualidade e que- no Estado tambêm chove abundante
mente. Avalie V. Ex• a situação dos homens do camPo 
do Nordeste, onde praticamente não chove Qá 5 anos 
consecutivos. 

O SR. BENEDITO FERREIRA- E verdade, Sena
dor Helvídio Nunes, a gravidade _dos problemas na re-: 
gião de V .. Ex• eu tenho tido oportunidade de afirmar, 
sem nenhum propósito de cortejar os nossos irmãos nor
destinos, mas num preito de homenagem. justa à bravura 
daqUeles nossos irmãos, saindo do fundo do meu co~ 
ração, que aquela gente precisa realmente de um trata~ 
menta especial." E sem o propósito, porque Deus o sabe, 

Sábado 14 1717 

de cometer nenhum.a heresia, mas aqucl~ que tiverem 
disPosição par.a fazê-la, pa~a praticã~la, poderiam at~ di
zer que o povo do Nofdeste não tem constado das 
lembranças do Criador, tais as penúrias que se lhe tem 
sid~? __ intngl_da:~. -

Também há que se ressaltar que o Governo Federal, e 
V. Ex• é testemunha, usando a terapêutica inadequada, e 
essa é a causa maior da miriha presença hoje nesta tribu
na, Sr. Presidente, usando o paternalismo paliativo, Por
que não resolve o problema, se por um lado impede que 
sejam_ mais pepalizadOs QS bons, os trabalhadores, tam~ 
hém privilegia malandros e aproveitadores. 

Tivemos, por exêmplo, a agê_nda de -Tocantinópolis, 
que atende não só à região goian.a, mas às cidades fron~ 

-· _leiri_ç_as_ do Maranhão. Lá ocorreu um fato realmente cu~ 
rioso. A frustração de safra naquela área, o esforço de 
parlamentares nordestinos, mais a preocupação do Go
verno Federal, permitiu que se anistiasse os mutuários, 
os agricultores endiv-icfados mi. agência de Tocantin6po
lis, não só _dos.juros e< da correção monetária, mas até do 
prin9ipal. !'[o entanto, aqueles do lado do Estado de 
Goiás, imâginando~se também contemplados nessa anis
tia, _e não o foram, e eles chegam ao número de 600 deve-: 
dores_, Sr. PrCsidente,JJ.<:ssa-_categofia, de empréstimos 
que vão de menos de 50 mil cruzeiios ao máximo de 500, 
esses 600 _ci~:idà~s? ma! !nformados d~ que seriam tam~ 
bém aniStiados,- não se sÕcorferam do PROAGRO. Ago
ra eslão lã às voltas com o problema de pagarem sem po
der fazê-lo. Muitos, a esta altura, até que se chegasse a 
essa solução que se vem aplicando, de perdoar a cor
reção monetáriaJ de dar fiais prazo, lamentavelmente 
muitos deles, a esta altura, já se desfizeram de suas pe~ 
quenas propriedadeS, para virem engrossar, virem en~ 
grassar- repito- as favelas, como jásiiJiiúitam-os ante
rio_rmente. 

Sr. Presidente~ eu. censurava o noSso falso paternalis
mo, essas meias medidas paliativas que temos tomado 
em relação ao problema rúial. Agora, já este ano, estou 
if!fOf~J!go, estç_f;:t_tQ_~~-\dd.ente. Como bem ressaltou o 
Senador HelvídíO Nufies O problema na Região Nordes
tina, em muito de -Sua área-ainda se padece da seca. No 
en"ta-nto, eni.-função dessa anistia total que foi concedida 
no ano passado, para este ano ninguém procurou pagar 
o Banco d_o Brasil, ria eJ~:pectativa de uma nova anistia 
total. Ê evidente, Sr. Presidente, em i'eiação a regiões que 
são 1omadas como um todo geogrã.ficõ, em muito delas 

-não ê o caso de in_sucesso nem_ de frustração de safras. 
Por exemplo, a região- tocantín~a. no Maranhão, região 
próxima de minhã área, casos isolados, sem dúvida, po~ 
dem ter ocorrido, mas na sua grande maioria as colheitas 
foram satiSfatórias. 

Os erros perpetrados e p_erpetuados, através dos tem
pos, têm que ir gerando conseqilências danosas, sem dú
vida nenhuma, ao erário, porém mais danosas ainda à 
economia rural. 

Sr. Presidente, os paliativos, sobretudo a nossa mania 
de querer fazer custo de vida barato, tendo em vista só o 
preço da alimentação, como se o homem atual consumis~ 
se todo o seu gãnho só em alimentação_, e- o que é mais 
Curioso - ã nossa preocupação com o custo da alimen
tação, prende-se não ao produto alimentar manufatura
do. Este pode subir à vontade, porque sofre a pressão do 
poder Político dO operârio -ui-bano, do empresário urba
no, esfe porque coloca organizadamente o preço nos seus 
produtos. 

"Nõ eniimiO,_ a·-qu~:verific~mos ·e_m relã.ção_ aos produ
tos prímáriós, eni rêlação aos alimentos básicos de modo 
particular? Vejarilos, por e~implo, o caso do arroz, qu~, 
lamentavelmente, será importado este ano, para comple~ 
mentação das nossas ne<:essidades internas visto que o 
preço mínimo fixado não foi um ã.trativo sUficiente pilfã 
encorajar os nossos_ ;;~gricultores a produzi-lo suficiente~ 
mente._ Estamos anunciando uma supersafra, graças a 
Deus realmente verificada. Entretanto, se precisávamos 
no ano passado de dois mil sacos de arroz para pagar 
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uma colheitadeira, já este ano 4 mH sacos, ao preço que 
estão _sendQ_comercializados, não são suficientes para 
pagar a mesma colheitadeira. 

Tenho aqui, Sr. Presidente, um e:rc.emplo muito elo
qUente- no· caso, o preço do boi gordo. Em 1971, a 
preço corrigido pelo lndice Geral de Preços da "Conjun
tura Econômica", a preço de dezembro de 1982- uma 
arroba de boi gordo valia Cr$ 4.429,00; em 1972, Cr$ 
4.763,00; ent 1973, graças às exportaç_ões, graças às con
diçõeS de melhoria _das noss_as_indústrias_de carnes, en_
tramos no mercado externo de maneira acentuada -
atingia o preço do boi Cr$ 6.105,00, para chegar, em 
1974, a CrS 6.413,00. Pois bem, em 1974 inveri:tamoS do 
confisco do preço da carne, porque era urgente e neces
sário oferecer carne barata, alimento barato ao homem 
da área urbana, mesmo que significasse uma desgraça 
maior para o roceiro, para o_ produtor. Jâ em 1975 o 
preço desse boi caía para CrS 5.382,00 a arroba; em 
1976, Cr$ 4.741,00; em 1977; Cr$ 4.507,00 .• 

Sr. Presidente, neste ponto é bom que se lembre, e V. 
Ex• hâ de se lembrar, principalmente aqueles que já esta
vam aqui em Brasília na ocasião, o preço do quilo do fei
jão, àquela época, atingia Cr$ 22,00 no varejo. No entan
to, o ·quilo da carne de primeira era ofe"iecido, fantasiosa 
e artificialmente, pela COBAL, nos supermercados de 
Brasília, a CrS 18,00. Resultado - verificaremos mais 
adiante - tal foi a dizimação das matriz_es, tal a asfixia 
dos criadores, em decorrência do achatamento d_o ·preço 
do bezerro, com a queda do preço da arroba do boi em 
50%, de 1974 a 1977, que já em 1978 se verifiCava tigeirã: 
reação, mas não alcançando o preço observado em 1913 
e 1974. Em 1979, tamailha a escassez, tal o reflexo do 
abate desordenado de matrizes, que a arroba do boi atín
gia, em 1979, a preÇos de 1982, Cr$ 8.054,00. Veio a fatu
ra, veio o pequeno lucro, veio a remuneração para o pro
dutor, mas, concomitantemente, vieram as medidas para 
asfixiâ-lo. E de lá para cá, chegamos a 1980 com o boi" a 
preço de Cr$ 7.125,00; em 1981, a CrS 5,069,00; -e~ em 
I 982, Cr$ 4.270,00;- vale dizer, pouco maís da metade do 
que no preço obtido em 1979. 

Ninguém ignora, Sr. Presidente, que o Brasil, pelaS 
suas condições climáticas, com terra,- ágtiã. -e-SQl-em 
abundância, poderia ser um dos grandes provedores de 
proteínas do Mundo, sobretudo de carne b~vina, pois a 
demanda cresce e não é satisfeita. Contudo, tal o desen
corajamento do pecuarista, tal a nossa mania de querer 
fazer custo de vida barato exclusivamente às custas dos 
roceiros, que o abate indiscriminado de matrizes, o dizi
mar criminoso do_ nosso rebanho estão aqui retratados 
nestes percentuais. 

Em 1979, o índice de abate de matrizes foi_bem acen
tuado. Vê-se que o pico do preço do boi só é atingido já 
na chamada entressafra. Em razão disso, se em 1978 tive
mos um abate de 31,78% de matrizes em relação ao total 
abatido, em 1979, em qUe pese a melhoria, ainda tivemos 
um abate de 27,88%. Mas, em 1980, face às perspectivas 
de remuneração justa, verificadas em 1979, em 1980 o 
abate caía para 24,31%, para subir abruptamente, em 
19_8_1, para-28,11%, e atingindo, absurdamente, em 1982, 
34,46% sobre o total do abate, 

E aí está, Sr. Presidente, este ano, com perspectivas al
vissareiras de exportação de carne, forçando o mercado 
interno a atender alguns compromissos já asSiúil.idos 
com o mercado externo. Por isso vamos ter que lançar 
mão fartamente de meios, de dólares para a prática do 
drawback, e, com isso, atendermos os nossos compro
missos. 

Daí por que, Sr. Presidente, aparentemente até come
tendo alguma contradição ... 

O Sr. José Lins __ -:- Per-mite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA- Ouço o nobre Se
nador José Lins, 

O Sr. José Uns- Nenht,II:rta voz aqui do Senado tal
vez esteja mais credenciada do que a de V. Ex.• para tra
tar desse problema da pecuária, pelo extraordinário es
forço que faz como empresário nesse campo, pela dedi
cação com que analisa a questão e, sobretudo, pela 
isenção de ânimo com que expõe sobre a matéria. O que 
V, Ex• acaba de dizer é, evidentemente, a verdade. Do 
lado do produtor, as dificuldades por todos anunciadas 
aparentemente são muito grandes. Todavia, do lado do 
consumidor, há também um consenso de que o preço da 
carne atin_ge custos elevadíssimos. Se não me engano, ho
je, a_ carne nos açougues está em torno de mil cruzeiros _o 
quilo. Como V. Ex• vê este problema? Como é que V. 
Ex• vê o outro_ lado da medalha e que sugestões daria 
para medidas que pudessem, não a curto prazo, Porque. 
seria impossível, a pecuária não reage tão rapidamente, 
mas, pelo menos a médio prazo, resolver ess_e impasse. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador 
José Lins, embora já admoestado pela_l~z_1_{ermet~~ do 
plenário, o Presidente vai ser complacente em permitir 
que eu me alongue mais um pouco·. 

Na realidade, parece que há uma contradição. Se V. 
Ex• estivesse já aqui nesta Casa à época em que flZ uma 
análise mais profunda sobre o problema da carne, V. Ex• 
se lembraria desse tema. 

Eu, hoje, já poderia trazer novamente o tema ao deba
te,_yez que a situação se agravou, e agravou muito, por
que-, na realidade, Senador José Lins, só 47% desse preço 
pago pelo consumidor final é que vai para o desgraçado 
do produtor, ele que tem quase cinco anos de risco e so
frimento para criar um boi -a média nacional a,inda_é 
de cinco anos. Em algumas regiões ótima10jâ se cria uma: 
boi em quatro anos, um ano na barriga da mãe e três no 
pasto. Mas, normalmente, a média global, ainda é de 
cinco anos. Esse produtor, que leva cinco anos de preo
cupação, gastos, sofrimentos e riscos, assiste o homem 
da ci~ade, 9 picareta acomodado, o atravessador, e, no 
caso, eu me incluo entre eles também, porque não sou só 
criador, rnas sou industrial de carne, o picareta da área 
urbana ou o empresârio urbano, muitas vezes empre
sário mais de coquetel ou de coluna social do que empre
sário mesmo de indústria, partilhar a melhor parte com o 
Governo, que quer sempre, e tem ficado invariavelmen
te, com a parte do leão, para custear essa estrutura para
sitante que estamos criando cada vez mais na ârea urba
na. O Governo, a indústria e o comércio ficam co·m "53%, 
hoje, Senador José Lins, c!ess~ preç_o final, e só 47% que 
sobram para o produtor. 

O Sr. José Lins- Permite-me V. Ex•? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Pois não. 

O Sr, Ja~LLins - Eu jâ esperava essa resposta. Ela 
mostra que uma das grandes deficiências da nossa estru
tura de mercado está na intermediação. Isso não ac·onte
ce só com a carne. Além disso, parece-me que, no Bra·sil, 
a estrutura de preços relativos também apresenta sérias 
distorções. Nos Estã.dos Unidos, pafs que tem um grande 
rebanho - o preço da carne é bem mais alto do que 
aqui, o preço de um copo de leite lá corresponde ao 
Preço de unl iitro de leite aqui. Esses parecem ser, pois, 
dois dos grandes problemas, que afetam a nossa econo
mia. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - O que hã real
mente nos Estados Unidos da América é que eles além de 
perceberem uma remuneração têm um desfrute que cor
responde, hoje, a mais de três vezes o nosso. 

O Sr. José Lins - Permite-me V. Ex•? 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Senador 
Benedito Ferreira, lamento ter que informar a V. Ex• qUe 
o seu tempo jã se excedeu em 8 minutos, Peço a V. Ex• 
que não conceda mais apartes, por favor. 
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O Sr. Jos_é Lin~- Além de um maior desfrute, o preço 
da carne e do leite, no seu mercado, é muito mais alto. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Perfeitamente. 
Mas, essse é o problema. Quer dizer, dá-se uma boa 

remuneração ao ponto de agora eles, com cerca de 12% 
da sua população economicamente ativa, da sua força de 
traba[ho, podem se permitir o luxo de mandar fazer uma 
dimiiuJiÇão de duzentos milhões de toneladas na sua pro
dução de grãos, o que corresponde- isso· noS dói, isso 
nos machuca, mas temos que proclamar - a quatro sa
fiàs anuais nossas. Eles podem se permitir ·esse luxo. 
Paráalne"nizãr as Sua~ d!ficUldadeS de armazerl!ge_m ~de 
niercado, simplesmente propÕem aOs agricultores quCre
duzam as suas safras, porque serão ressarcidos pelo Go
verno ou_ pelos mecanismos que lá existem. Que reduzam 
as suas safras em duzentos milhões de toneladas, repito, 
que correspondem ao total das quatro supersafras que 
nós temos aqui no Brasil. 

Daí por que, Senador José Lins, fico humilhado, ficO 
dePriffiidO~ Tive OPoituri.idade de 3.sSistfr na América do 
Norte o famoso roceiro americano chegar num carro de 
último tipo --não esses carrinhos modestos nossos -
que-_consome um litro-degasolina em cada acelerada, en
trar num trato r em relação aos quais os nossos parecem 
tratorzi!lhos de brincadeira, com ar condicionado, vidro 
ray ban, e arrastar uma grade, que representa dúzias de 
gr~des dessas nossas. Mas, por que isso? Porque em rea
lidade, eles são remunerados, têm a sua disposição o par
que industrial, a indústria apoiando a agricultura e a pe
cuária: 

Mas aqui, no Brasil, a vaca leiteira perene é a agricul
tu-ra e <!-_pecuária, parã sUstentar a indústria. Lamenta
velmente, eu citava ainda há pouco, o fenômeno da in
dústria brasileira: uma colheitadeira que custava, no ano 
passado, o equivalente a 2 mil sacos de arroz, nesta safra 
ein -que não há excedentes- pelo con_trãrio, há escassez 
- já se fazem necessários 4 mil sacos de arroz_ para que 
se adquira a mesma colheitadeira. 

Mas a nossa indústria de máquinas tem mercado cati
Vo, ela não tem que se preocupar com concorrência, ela 
pode pôr o preço que puser, nós temos que adquirir. Os, 
seus pi-odutos não" são perecíveis, não são nem obsoletos, 
podem continuar fabricando modelos mais antigos, o 
brasileiro é obrigado a comprar. E compra-se uma colhe
deira, a preços proibitivas como os de hoje, para ser uti
lizada quando muito 60 dias, e depois ficar ociosa, lã de
baixo da mangueira, servindo de poleiro para as gali
nhas. Não hâ a preocupação de se desenvolver uma co
lhedeira que_ pudess~ ser simult_aneamente usada com o 
tratar? Porque não há necessidade, há mercado cativo. 
Por que desenvolver esse tipo de tecnologia se é preferí
vel obrigar o sujeito a ter o tratar, a ter colhedeira, a ter 
debulhadeira, e assim por diante? A ter uma pOrção de 
máquinas, quando ele poderia ter uma só? Houvesse 
competição, em face da pobreza e da descapitalização da 
nossa agricultura e da nossa pecuária, nós estariamos as
sistindo a nossa indústria de máquinas e equipamentos 
produzir máquinas compatíveis, não só com as nossas 
necessidades tecnológicas, mas, sobretudo, com a nossa 
capacidade de pagar, com a nossa capacidade de adqui
rir. 

Sr. Presidente, devo concluir, para que não fiqUe só na 
esfera da crítica, ou da queixa e do lamento, dizendo e 
propondo à Casa que, dentr_o do nosso modesto ponto 
de vista, deveríamos nos debruçar sobre alguns aspectos 
que, entendo, seriam solução para os problemas. E. dar 
crédito farto, Sr. Presidente, mas a preço de mercado 
POrque já conseguimos demonstrar aqui, -exaUstivamen~
te, com dados inquestionáveis e que não foram contesta:.. 
dos, que o crédito subsidiado tem sido prestado para fo
mentar a especulação_ fundiária, para encarecer proprie
dades a preço bem acima dos níveis de inflação, a ponto 
de, como demonstramos aqui, a terra nua ter valorizad_o 
379%, '?-0 período de 75/78, quando lembramos todos a 
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inflação acumulada naquele mesmo período atingiu me
nos de 90%. 

Ora, Sr. Presidente, esta seria uma das soluções, 
acabar-se com o crédito subsidiado, mas fazê-lo com que 
ele chegasse à mão do produtor, a tempo e a hora, a ju
ros de mercado, mas que também ele tivesse uma remu
neração justa, um preço jUsto e ãté, se fosse o caso e vai 
ser o caso, tal a nossa baixa produtividade, esse subsídio 
que o Tesouro paga, captando dinheiro no mercado, 
através das ORTNs para emprestar para a Agricultura, a 
preço de juros simbólicos, que esse subsídio fosse dado 
ao produtor, mas por unidade produzida e, aí, nós nã9 
teríamos, através desse mecanismo, a especulação fun
diária que tanto tem embaraçado o acesso à gleba daque
les que, efetivamente, a torna produtiva. 

Sr. Presidente, a assistência técnica, assim Como a as
sistência--econômica, méd-fca e educacional, pelo meD.os 
nos moldes daquela que jã vedfiCamos e ·experiinenia
mos ao tempo das antigas ACAR, mas, tanto quanto 
possível, aplicando técnicOs de-D.Tvd superiÕr~quandO for 
o caso, mas preparando homens cuja preparação custas
se menos para o erãrio e, também, adequadOs às necessi
dades desse tipo de aSsistência, que seriam os técnicos_ de 
nível médio, esquecêssemos um pouco da necessidade 
que temos delegado a este País de termos milhões de va
gas para bacharéís - bacharéis frustrados, desemprega
dos, sem _oportunidade de trabalho e, desgraçadamente, 
ultimamente, até sem oportunidade de aprender alguma 
coisa nas escolas. Parece que o importante, hoje, é ter o 
diploma, e não aprender alguma coisa. Fizéssemos esco
las técnicas agrícolas de nível médio e puséssemos essa 
meninada, Sr. Presidente, a aprender a agricultura de 
fato e sobretudo Usando-se linguagem assimilâvel pelo 
nosso homem simples da roça, sem o agronomês e sem o 
economês, mas ensinando-lhes a prática de até como 
gastar o recurso que lhe seja colocado em mãos pelos 
agentes fmanceiros do crêdíto ruraL 

Sr. Presidente, resta-me, afinal, agradecendo_ a tole-
rância com que V. Ex• mi-Permitiu que chegasse a este 
ponto, a paciência dos Srs. Senadores em me ouvirem, 
resta-me propor que as inteligências mais privilegiadas 
desta Casa, somando esforços, façam com que este 13 de 
maio, tão significãtivo-para tOdos nós, passe a significar 
mais um pouco, sendo ele um marco para essa grande 
marcha, para a eliminação da escravatura branca, dessa 
escravatura que não é orientada contra a cor de nin~ 
guêm, mas que vem escravizando os brasileiros de todos 
as raças e de todas as cores. Sr. Presidente, eu tenho fun~ 
dadas razões para crer que essa escravatura será, em últi~ 
ma anâlise, num curto espaço de tempo, a sepultura de 
todos nós. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Conce
do a palavra ao nobre Senador. Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

A revista Bolsa, órgão oficial da BofSá ae-V3ioreS do 
Rio de Janeiro, em seu n<1 de 25 de março, sob o título:_ 
~·oe repente, só se fala em moratória'", publica opiniões 
de eminente político e de várioS- empresários a respeito 
dessa momentosa questão da moratória, ou renego
ciação da dívida. 

Começa o artigo com a opinião do Governador Tao
credo Neves, que preconiza: 

"Uma moratória negociada, colocadã. diante de 
nossos credores com dignidade, em clima que cor
responda à necessidade que tem o Brasil de romper 
a estagnação e retomar seu desenvolvimento~" 

Em seguida, a opiniãO do Si. José Carlos Ourivio, Pre
sidt::nte do Grupo Veplan-Resídência. Disse ele: 

"Acho a palavra moratória pejorativa. O Brasil 
não pode dar calote em ninguém, nem tampouco 
atrasar seus pagamentos~ Mas está claro que preci
samos neg_ociar atê encontrarmos uma (of-rna de pã~ 
gar-a dÍVl~~~ Si:ja atr;vés da dilatação dos prazos, 
seja pela redução das taxas de juros. A meu ver, a 
moratóiia é uma hÍpótese -descartada, mas a renego
ciação tem que existir e é de interesse dos próprios 
banqueiros que isto ocorra.'' 

A seguir, opina o Sr. Einar Kok, empresário e Secre
tário de Indústria e Comércio de São Paulo: 

"Embora ache que a reativação da eConomi3. 
brasilefra não dependa ape~~s de fatores externos, 
muita coisa pode ser feita apesar da-crise do balanço 
de pagamentos, sou árduo defensor da renego~ 

-- ciação, porque ela ~tá_ nos levandO- a uma r~issão 
Sufocante."-

A s·eguir, expressa-se o Sr. Luiz Eulálío Bueno Vidigal, 
Presidente da Federação das Indústrias de São Paulo: 

"Sou coritra a moratória unilateral, mas defendo 
um acordo de negociação. A renegociação feita com 
o consentimento dos bancos em nada atrapalha a 
credibilidade do País. Ela tem a vantagem de nos 
dar um prazo de coerência para pagarmos as dívidas 
que jã estão venceo.do." 

Segue~se a opinião do Sr. Alain Be_lda, Presidente do 
Grupo Alcoa: 

"A palavra morató~ia_é-muito forte, mas é Claro 
que vamos ter de fa~er uma negociação global da 
dívida de forma a garantir ao País um espaço de 
quatro a cinco anos para respirar, reorganizar a eCo
nomia. No entanto, será preciso montar um plano 
de reestruturação econômica. .. " 

E aqui eu também acrescentaria a necessidade de 11ma 
~-U:!J.!_uração min~sterial, 

u .. '; para, nesSa hora, ganhar a conf1ança dos cre
dores externos e dos empresários nacionais." 

Depois, vem a opinião do Sr. Herculano Borges da 
Fonseca, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários 
do Rio de Janeiro: 

"Sou a favor- da suspensão dos juros_ por um 
período longo, sendo os recursos destinados ao p~
gamento do principãl. Isto se justifica POrque nunca 
se pagou juros tão altos ria história mundial e é justo 
que aqueles que tanto ganharam daem -ãgora sua 
contribuição." 

Por fim, a palavra do Sr. Luciano Coutinho, Professor 
de Economia da Universidade de Campinas: 

''-Está ocorrendo uma retomada de consciência 
de que não é possível esperar o superávit virar .. cai
xa". O _Faís está caminhando para a moratória de 

-fato, com sucessivos e crescentes atrasos comerciais. 
E a única altern_ativa é a moratória negociada, ba~ 
seada em uma proposta político-econôniica que im
peça á quebradeir.l-do setor industrial." 

Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, expres
so a minha própria opinião, que é a seguinte: se ficar, o 
bicho come- é a moratória. Se correr, o bicho pega- é 
a negociação_~ 
~--Muito obrigado! (Muito bem!) 

O sR. PRESIDENTE (Henrique Santilla)
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (Pronuncia o seguinte dis
curso, senl i-Cvisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Antes de abordar, ainda que ligeiramente, o problema 
de reeleição presidencial, eu gostaria de solicitar ao Se
nado que permitisse maiC?r rapidez na tramitação de um 
projeto que nós apresentamos em 1981, hoje desarquiva
do, estabelecendo limite ao reajuste dos preços dos pro
dutos fama-cêutieos e medicamentos. Dizia eu, Sr. Presi
dente, através __ do .seu artigo 1~>, o seguite: 

"O Conselho lnterministerial de Preços não au
torizará reajuste no preço de qualquer medicamento 
ou produto farmacêutico em percentual superior à 
variação noininal -das Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional, ocorrida entre a data do último 
ilitmi:ntO e a da solicitação--:-

Parágrafo único. Em qÜalquer hipótese, só serâ 
permitido o aumento do preço ~ecorrido um inter
regno mínimo de seis meses." 

O seu art. 2'1 pretende ;; seguinte, Sr. Presidente: 
· "Art. -21' _Quando. a empresa desejar cessar a 
--tã:biiCaÇão- de qualquer medicamento ou produto 
farmacêutico, comunicará sua intenção, com ante
cedência mínima de áOis anós; à Secretária de Vigi
lância Sanitâria do Ministério da Saúde." 

Explic-o Sr. Presidente;-vamos dar alguns exemplos 
tendo por base a variação da ORTN no período de abril 
de 82 a abril de 83, que foi da ordem de 113,2%. Vejam 
os Srs. Senadores alguns preços de remédios, vou apenas 
explicitar três ou quatro. V. Ex•, que é um profundo co
nhecedor do problema, Sr. Presidente, pois além de Se
nador é médico, há de verificar que o poder público tem 
que-interVír, e intervir de Uma maneira rápida e eficiente, 
sobretudo pÕrque os produtos farmacêuticos, hoje, pra
ticamente, estão nas mãos das e!flpresas multinacionais. 
DIZia eU que- a vi:triaçãõ da ORTN no período de abril de 
82 a abril d6 83 variou de 113,2%. A Associação Brasilei
ra do Comércio Farmacêutico fornece os seguintes 
preços, Sr. Presidente: a Novalgina, o frasco de 10 mi, 
em abril de 82 custava Cr$ 98,00, e hoje estã custando 
Cr$ 508,00, __ c_am.uma variação de cerca de 418%; Tarãzi
ma,_ produto destinado ao estômago, como sabe V. Ex•, 
em abril d~82, frasco de 50 g custava Cr$ 188,00, hojees
tã custando Cr$ 980 cruzeiros; uma variação, Sr. Presi
dente, de 610%; a Cibalena, em abril de 1982, 1.294 cru
-zeiros, uma caixa, hoje está custando 3.407 cruzeiros, 
com uma variação de 163%. E, finalmente as pastilhas 
Valda: em abril de 1982, uma lata custava 86 cruzeiros e 
hoje está custando 265 cruzeiros, dando uma variação de 
208%. 

E. a razão pela qual, Sr. Presidente, nós solicitamos 
uma agilização do Senado da República para esse proje
to de nossa autoria. Não vamos dizer que é um projeto 
perfeitO. Ele deve ser estudado, analisado, emendado, 
mas a verdáde é que o poder público tem que intervir e 
intervir, cOmo disse, de uma maneira eficaz na indústria 
farmacêutica brasileira. 

Sr. Presidente, passo eu agora a um outro assunto que 
IDe-despertou a atenção. Há pouco, o Senador Benedito 
Ferreira, em seu pronunciamento, lembrava o Dia da Li
bertação. Hoje, tomei conhecimento de alguns pronun~ 
ciamentos de alguns parlamentares do PDS, particular~ 
mente do meu Estado que me deixaram imaginar se real
mente chegou o chamado Dia da Libertação, quanto ao 
problema da reeleição presidencial. Não sei se estamos 
vivendo novos tempos, se um novo ciclo começa a se de
senhar neste País. Tivemos, na ordem econômica, dois 

- fatos importantíssimos nesta semana: a tentativa de esta
tizaçãQ dos bancos c a chamada lei do uso do solo. Para 
esta, pediu-me o Senador Humberto Lucena que, sema
na que vem, a comentasse em nome do nosso Partido. 

Mas -veja, Sr. Presidente, o que diz-um parlãmentar do 
PDS, dCI meU Estado, sobie o problema da reeleição: 

.. A tese-é- antideriu5áãtiCa, pOrque só se pode fa
lar em reeleição quando se trata do pleito direto; e é 
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antiética, in-oportuna, porque o Presidente João 
Baptista Figueiredo foi escolhido por um pequeno 
colegiado, e não pode submeter-se novamente ao 
julgamento desse grupo." 

Sr. Presidente, poderíamos até saudar esta declaração 
se esse democrata do Partido do Governo a complemen
tasse com a defesa da eleição direta para Presidente da 
República: Mas vejarilOs_O_ que-diZ Lini- outio -emLneiite 
Senador da República, do PDS~ nó" jOrnal O Estado de 
Minas de hoje: 

"Não sou a favor da reeleiçã.o, porqUe, no Brasil, 
temos que transformar a eleição num fãto corriquei.: 
ro, para consolidar a democracia e fazer desse um 
gesto simples, intermitente e praticado reiterada
mente.''_ 

Sr. Presidente, veja como é _o jogo das palavras: 
eleição, jogo democrático. Hã po=uco assistimos aqui, 
com a participação dessa gente, ou de pelo menos de ai~ 
guns deles, à aprovação da prorrogação dos mandatos 
dos prefeitOs e vereadores, o que me leva, neste instante, 
a entender que quem não quer a reeleição do Presidente 
-evidentemente n_ós dª Oposição defendemos a eleição 
direta, isso é ponto pacífico nosso -é o Partido do Go~ 
verno. Acho que o PDS, a esta altura, não quer mais o 
Presidente João Figueiredo, porque ele não pode, como 
aqui disse esse parlamentar, submeter~se novamente ao 
colégio eleitoral. Mas n_ã_o i este colégio eleitoral ilegíti~ 
mo que aí está. Ainda há poucos dias o Senador Hélip 
Gueiros lembrava a _ilegitimidade desse colégio eleitoral 
que vai eleger o Presidente da República. Ora, se pode 
eleger o Presidente da República, quantos presidenciã
veis_estão neste instante desmando na passãrelã da tioSSa 
vida pública? Por que não a reeleição do Presidente? A 
conclusão óbvia a_ que chegamos é que o PDS não quer 
mais o Presidente João Baptista Figueiredo. 

O Sr. Od"a:i:ir Soarfs._ ~- f(:rmite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO~ Com muito prazer. 

O Sr. Odacir Soares - Veja V. Ex• con'fo este País é 
um Pafs onde as coisas aconlecem_de forma mª-ravilhosa, 
eu diria. Enquanto V. Ex• se surpreende com o jogo de
mocrático, com a manifestação livre do pensamento, em 
que os parlamentares, os polfticos, os intelectuais, utili
zando dessa prerrogativa de poder falar, manifestam am
plamente as suas opiniões, V. Ex' se surpreende cOm- is
so. Nós tivemos recentemente uma manifestação de opi
nião-do eminente Governador ra:ncredo Neves, quando 
inclusive admitia Que-o próximo Presidente_da República 
pudesse resultar de um consenso entre os partidos. E di
zia. inclusive estava embutido na sua própria colocação, 
até a hipótese de ser ele o candidato_do consenso extra
partidãrio. Quer diZer, eu não me surpreendo com es-s·as 
colocações, porque eu acho que a democracia estã sendo 
exercitada. E V. Ex' vê que um correligiõnãrio seu, o 
eminente Governador de Minas G~ais, inclusive partici
pou da campanha com V. Ex•, ele para Governador e V. 
Ex' para Senador da República, ele admitia que o novo 
Presidente pudesse sair até das fileiras da Oposição, pelo 
voto indireto, escolhido pelo colégio eleitoral indireta

. mente. Então, concluindo o meu aparte, eu queria dizer 
a V. Ex• que eu não me surpreendo _com nada disso, e 
acho que_ a democracia_ sendo ~ercitacla é a aber~ura de
mocrâtica, é o povo, atravéS das suas lideranças, através 
de seus parlamentares, manifestando a sua opinião. Vejo 
assim as coisas. _ -~ __ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Respeito a posição de 
V. Ex• e ficó satisieffõ -cõ_m ã sua intervetTção. Não estou 
surpreso com o jogo democrâ.tico. Não, Excelência! sem
pre o pratiquei. Estou surpreso é com a democraci_i des
ses parlamentares do PDS, pois acabei de ler o pronun
ciamento deles. Mas é pena que V. Ex• não tenha ido ao 
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fulcro do meu pronunciamento e expressasse até a sua 
opinião sobre o problema da reeleição presidencial. Nes
ta aJtura não sei se V. Ex~ é a favor ou contra a reeleição 
presidencial, se q~er a presença do Presidente João_ Bap
tista Figueiredo ou não. Eu _eSperava que V. Eif con
cluísse dando a sua opinião democrãticã. sobre a pre
sença ou não do Presidente João Baptista Figueiredo 
mais algum tempo no governo da República. 

v.·E~• huscôu-a fiiiirá-dO -ilUstre Govern"ador das Mi
nas Gerais. Evidentemente não sou um especialista no 
Governador de Minas Gerais. O que tenho ouvido, lido 
nos jornais- hã muito tempO não tenho o prazer de en
.contrar_ a_ Go.vernador Tancredo Neves ... 

O Sr. Virgr1io Távora - No que faz muito mal! 

O SR. JTAMAR FRANCO- .•. o Governador de 
Minas, o que lamentamos, inclusive. 

O lamento de V. Ex~ serã anõtado pela Taquigrafia. 
Mas o que tenho lido nos jornais é que o Governador 

de Minas tem defendido a tese do Partido que é a das 
eleições diretas. Eu agora também fico em dúVida se V. 
Ex• votaria no Governador de Minas, dentro de uma 
eleição .. 

O Sr. Odacir Soares- Não se estâ discutindo isso. V. 
Ex• está desviando o objeto da discussão. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Mas agora, estou in
terpelando V. Ex~ 

O-Sr. Odacir Soares- V. EX'- não pode me interpelar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Posso; V. Ex• pode até 
dizer que estou sendo indelicado em interpelã-Io, claro 
com o que e_u concordaria. 

O Sr._ Odacir Soares- V. Ex• estã usando uma pala
vra inadequad:i: intefveiar. E claro que V. Ex• não quer 
me interpelar. E o jogo das palavras, ao qual V. Ex' se 
referiu ainda há pouco. 

O_SR. ITAMAR FRANCO- Veja que o jo_godas 
palavras, Excelência, tem significado. Eu poderia até in
terpelar V. Ex•, porque V. Ex• me honrou em me apar
tear. Pena que V. Ex' então não tenha atingido o cerne 
do nosso pronunciamento. Porque contiriuo afirmando 
aqui até prova em contrãriõ: Quem hoje não deseja ·a 
eleição, a reeleição do Presidente João Baptista Figueire-

-do, é o Partido do Governo! 
Sr. Presidente, Srs. Senadores hã uma frase que a gen

te escuta muito em Minas, em final de Governo. Não sei 
se o Senador Lomanto Júnior a Conhece na Ilihia, não 
sei se o Senador Virgílio Távora a conhece no Ceará, ou 
o Senador Passos Pôrto. "Quando a gente vai se aproxi
mando d~ fim do Gõverno a gente não vê nem o vento 
batendo às portas da gente." Nem o colltínuo s'erve mais 
o cafezinho. 

Serã que estã chegando isso ao Presidente João Baptis
ta Figueiredo? Será que o Presid~nte João Baptista Fi
gueiredo jã não merece, a esta altura, o apoio da Banca~ 
da do Governo? Será? 

Sr. Presidente, se dizer que ele foi esc_olhido por um 
pequeno colegíado. E o colegiado, agora, é maior ou me
nor? Possivelmente é maior, porque nós vamos conti
nuar no processo de indicação desse colegio eleitoral es
púrio aind_a. 

Mas, este colégio não pode escolher o Presidente João 
Baptista Figueiredo. 

O Sr. Passos Pôrto- Permite V. Ex• um aparte? 

-O SR. ITA,MAR FRANCO - Pois não. 

O Sr. Passos Pôrto - Eu estou surpreendido com a 
tese que V, Ex• estã defendendo hoje em PleoÚio sobre 
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O SR. ITAMAR FRANCO- A tese não é minha;-eu 
posso até nomear de quem é a tese. 

O S~. Passos Pôrto - ... a defesa do processo de ree
leiçã.Ci-no Brasil. Não é da nossa tradição a reeleição dos 
cargos Executivos. No Brasil fez-se uma Revolução em 
30 _-quase que oriunda do processo de reeleição de Borges 
de Medeiros no Rio Grande do Sul; daí começoU-o pro
cesso que-redundou na RevÕiução de 30: E sabe muito 
bem V. Ex• dos vícios que poderiam acarretar ao próprio 
processo político brasíleiro a tese de reeleição, se ela 
constasse das normas jurídicas e políticas do nosso Pais. 
Eu, por exemplo sou, em tese, contra qualquer reeleição 
em Poder Executivo. Neste Pais, no dia em que Gover
nadores e Prefeitos puderem ser reeleitos,- então, nós não 
teremos outra coisa a não ser Governador trabalhando 
para se reeleger e Prefeito tamb_ém. Sabe muito _bem V. 
Ex• como se poderia sa_ir de_ um processo como ess~. se 
n~o ho~_vesse uma interferência de uma norma jurídica 
que impeça, em qualquer hipótese, a tese da reefeição. 
Eu entendo que as Oposições ao tomarem essa posição, 
estão fazendo uma tomada estratégiCa, para ver se conse
guem limitar a eleição indireta por mais dois anos, e de
pois se fazer a eleição di reta. Esta sim que é eleição, den
tro da tradição brasileira; esta é chamada a eleição de
mocrãtica.- Agorã,- V. Ex• xem aqui, em nome da Opo
sição, defender a tese_ da r~:eleição. Estou surp~eendido, 
porque conheço muito bem a sua vocação democrática e 
sei que V. Ex• está na vida pública através do voto. 

O Sr. Lomanto Júnior - (Fora do microfone) 

O Sr. Passos Pôrto- Pode ser. Há uma suspeição até, 
da parte do Senador Lomanto Júnior, de que V. Ex• não 
gostaria, Mas também não seria isto, porque o Gov.;rna
dor TanCredo Neves é a favor da eleição direta para Pre
sidente da República. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto, 
primeiramente, eu não falo aqui em nome da Oposição e 
nem estou defendendo a tese da reeleição. Esta, hoje, tem 
alguns defensores, porém eu estou colocando aqui algu
mas suspeitas.....:. se rUe permite V. Ex~ a expressão- em 
relaÇão a observações de parlamentares do Partido de V. 
Ex• Primeira coísa: V. Ex• diz que não é da tradição re
publicana brasileira a reeleição. Serã que e da tradição 
brasileira a prorrogação de mandatos? Eu gostaria que 
V. Ex' dissesse no microfone POrque se nãõ- os Anais ... 

O Sr. Benedito Ferreira -=- Permite-me V. Ex• u_m 
aparte?_ 

O Sr. Pas$OS Pôrto - Não é da tr~diÇãci republicana 
brasileira a prorrogação de mandatos. Aliás, iriidativa 
desse tipo sempre houve. Havia até um parlamentar 
aqui, especialista em projeto de prorrogação de manda
tos neste últimos ... 

O SR. ITAMAR FRANCO ~Mas, Ex• vamos obje
tivamente. t da trad{ção brasileira? 

O Sr. Pas.so Pôrto - Não é. 

O SR.._ ITAMAR FRANCO- Jã houve prorrogação 
de mandatos neste País? 

- O Sr. PassOs Pôrto - Houve uma coincidência. 

OSR. ITAMAR,FRANCO -Houve uma coincidên
Cia, descoincidência, uma porção de coisas! 

-0 Sr. Jutahy Magalhães- Não uma, apenas. 

O Sr. Benedito Ferreira - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O"SR. ITAMAR FRANCO- Vou só continuar o metJ 
diálogo com o nobre Senador Passos Pôrto, que eStá im~ 
portante. 
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O Sr. Passos Pôrto- Houve: um consen·so, uma dila
tação do mandato. 

O SR. ITAMAR FRANCO-_- ACse chama de con-
senso. 

O Sr. Passos Pôrto -:--Era um periodo excepcional da 
vida políticã brasileira. Sua Excelência era o primeiro 
Presidente da República de um processo revolucionário 

O SR. ITAMAR fRANCO -Na eleiçã~ de Prefei
tQS. Vereadores, também houve c_onsenso? j 

O Sr.. Passos Pôrto - Não houve um consens!J da 
Oposição, mas houve um consenso das forças dominan
tes, políticas dominantes. 

O Sr. Odacir Soares- Ho-uve um consenso no exerci
cio da prorrogação. Nenhum dos que tiveram o seu man
dato prorrogado renunciou. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu tenho que responder 
lâ e cã, dentro de um fogo _cruzado, fica difícil. Mas, em 
seguida, ouvirei V. Ex~ com muito prazer. 

Senador Passos Pôrto, estou vendo que a Bancada do 
Governo ficou aE:itada com o problema de apoiar ou não 
ao Presidente João Figueiredo. Nós v.amos chegar a um 
acordo aqui, nesta tarde, possivelmente em relação ao 
Presidente João Figueiredo. 

O Sr. Benedito Ferreira- Permite--me V. Ex• uma ob~ 
servação? 

O SR. ITAMAR FRANCO ---EU vou terminar de 
responder ao Senador Passos Pôrto. 

Nobre Senador, quando as forças dominantes, como 
disse aqui o Senador Passos Pôrto, pretendem a prorro
gação ou o consenso ou o nome qUe se queira dar, viola
se a Constituição Federal e tudo bem, 

O Senador Lom-ã.nto Júnior,- num- aParie -=-:.--e agora 
lembro-me até de uma expressão do Senador Eurico Re
zende que dizia "nuin aparte clandestino" - falou do 
Governador Tancredo Neves no intuito, com certeza, de 
me provocar, embora a maior provocação para ele é 
sempre a presença do GoVefnaâor Antônio -Carlos na 
sua frente, e a sua presença constante na vida pública. 

O Sr. Lomanto Júnior - Já o isolei. 

O SR. ITAMAR FRANCO_- S. Ex• disse que o iso
lou. Eu jâ não isolo em relação ao Governador de Mi
nas. 

O Sr. Lomanto Jrlnior- Tenho pavor peios mã.us flui
dos. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Então, vamos retifãr 
os maus fluidos daqui do Senado da República. 

Mas, Senador Virgílio Távora, antes de prosseguir, 
vou ouvir V. Ex• com muita alegria, não hoje, debatendo 
um problema de ordem econômica, que é sempre um 
prazer ouvir V. Ex•. 

9 Sr. Benedito Ferreira- Senador Itamar Franco, V. 
Ex• não me pennitiu o aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Em seguida; ouvirei a V. 
Ex• Ou então, posso ouvir V. Ex• c, depois, o nobre Se
nador VirgíJio Távora. 

O Sr. Benedito Ferreira- E-questão de oportunidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com_ muito prazer, 

ouço V. Ex' 

O Sr. Virgilio Távora- Darei o aparte em outra oca
sião._ 
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O Sr, Benedito Ferreira - Muito obrigado, Senador 
Virgílio Távora. É questão de tempo. Realmente, agente 
fica gratificado, nesta Casa, quando assiste a um homem 
como~ V. Ex•, Ul!l homem de formação matemática dar 
um show de agilidade mental que só seria realmente ade-
quada àqueles velhos experimentados experts dos tribu
nais. Veja bem, quando V. Ex• está se pronunciando em 

__ OQm~ da Oposição, V. Ex• _se esquiva, no entanto, ao ler 
deClaração de dojS Parlamentares do PDS: V. Ex• já as~ 
severa, com muita convicção até, que eles estariam falan~ 
do em nome do PDS. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não. Eu ~ão disse isto. 

O Sr. Benedito Ferreira - Disse. V. Ex'", por favor, 
socorra-se da Taquigrafia. V. Ex• chegou até a cl_i~r. e 
Concluía, já que? PDS não iria apoiar mais o Presidente. 

OSR ITAMAR FRANCO- Eu que concluía. ~di
ferente 

O Sr. Benedito Ferreira- Estou cumprimentando V. 
Ex~ pela sua agilidade mental, sobretudo pela sua for

-maçã_o_profissional. Realmente, V. EX i nOs dá aqui uma 
lição do quanto pode uma inteligência privilegiada como 
a sua. 

O SR. ITAMAR F-RANCO- Muito obrigado a V. 
Ex•, e~it recíproca é mais do que verdadeira. 

O Sr. Ben,edito Ferreira- Quando interpelado, usan~ 
do o termo inadequado da linguagem do causfdico, V. 
Ex• não fala em nome do PMDB, mas coloca na boca 
dos ausentes, porque não estão presentes nem o Senador 
que V. Ex• deixou de citar o nome e, muito menos, o ilus
tre Deputado. Afjâ V. Ex~ assevera, com bastante vee-
mência~ que eles estão falando em nome do PDS. E vai 
além, nas suas ilações já chega a afirmar que o PDS não 
apóia O Prisiderite Eigueír~dà,_ cOil!_Ô se V. Ex• tivesse 
ausCuitãdo a média de opiniões do PDS. 

O SR._ ITAMAR FRANCO- Senador Benedito Fer
reira, primeiro queira devolver o elogio de V. Ex•, agora 
at~ numa lingu~_~_em mateJ!I_ática; a minha inteligência é 
tãO brilhante quanto a de V. Ex'" e eu diria que isso é uma 
verdade até axiomática. V. EJç.f sabe o que é um axioma, 
eu não precisaria definir para V. Ex• 

oo.--=---Mas, eu não afirmei aqui, ern absoluto, que esses ilus
tres parlamentares estavam falando em nome do Gover
no; eu saudei até, V. Ex~ é que me recordou o Dia da Li
bertação, eu estava saudando essa libertação aqui do 
PDS, e apenas questionei. Neste instante, aí o questiona
mento é meu, issq_é_yerdade, eu é que estou questionan
do neste instante: Será que o PDS - estou fazendo uma 
indagação - não quer a reeleição do Presidente João 
Baptista Figueiredo? Será que o Presidente João Baptista 
Figueiredo, nesta altura, ainda um pouco longe de deixar 
o Palácio do Planalto, já está sentindo o vento -como 
se diss~ aqui, não sei se foi o Senador Lomanto Júnior 
quem disse - que não se serve nem um cafC1:inho? São 
indagações que estou fazendo. Antes de prosseguir as 
minhas indagações, Sr. Presidente, Vou ouvir o Senador 
YirgOio Távora, cómo já disse, com muito prazer. 

O Sr. Virgl1io Távora - Eminente Senador Itamar 
Franco, falando também em linguagem matemática. do 
corolário que ouvimos até esse momento, são as felici
tações que vamos dar ao ilustre representante de Minas 
ao representar em nome do PDS. Inicialmente, o exegeta 
de política que eu não conhecia, conhecia-o como um de
batedor de assuntos econômicos, como um autêntico ba

- talh3dor pelo bom Funcionamento desta Casa - não lhe 
- fazemos favor algum - mas, agora, descobrimos essa 

grande qualidade de V. Ex•.~· 

o-SR. ITAMAR FRANCO- Nunca é tarde, Ex• 
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O Sr. VirgOio Távora - Nunca é tarde. Primeiro, 
m~s parabéns. Segundo: V. Ex• vê, dia a dia, Deus me
lhora. Não reclamavam tanto da falta de independência 
dos representantes do PDS? Pois é u.ma maniFestação de 

..r_epresentantes dos mais destacados e do Estado de V. 
Ex' Terceiro: V. Ex• pergunta se somos a favor ou contra 
a reeleição do Presidente. Não lhe passe na cabeça que 
íamos negar a resposta. Sabe V. Ex~ qual ê: o pressuposto 
básico para haver essa reeleição? a anuência de V. EX•s, 
já que com a Constituição a ser reformada dentro dos câ
nones introduzidos pelas últimas Emendas, 2J3 da Câ
mara, 2/3 do Senado, separadamente se manifesta a fa· 
vor da proposiÇão, míster se torna o endosso do PMDB, 
Partido a que V. Ex• pertence, a esta iniciativa que, hoje 
-se não me engano - é tão propugnada por um Depu
tado, o Sr. José Camargo. Vê V. Ex•, é uma ocasião ma
fãvilhOsã, V. Ex~, que está tão entusiasmado por essas 
manifestações, seja também o paladino do seu Partido a 
dar os dois terços para mudar a Constituição. Antes dis· 
so, V. Ex• está discutindo o sexo -dos anjos, desculpe--me, 
porque é discutir alg-Ô que está proib_ido, algo que, _para 
cujã" concreti"ZaÇão; -t-orri.af~se-á' mister - vamos repetir 
mais uma vez- o imprescindível apoio de V. Ex-'s 

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte? {Assenti
menTo do orador.)- Nobre Senador Itamar Franco, te~ 
nho- a im-preSsão que os!. Senador Virg:t1io Távora omi
tiu apenas uma particularidade; S. Ex• talvez não _saiba 
que V. ExJ pode- apoiar a reeleição mesmo sem essa con
dição. 

O SR. ITAMAR FRANCO- E qual seria essa con· 
dição? -

O Sr. José Lins- V. Ex• não disse que essa condição 
de eleição direta seria necessária? 

O Sr. Virgl1io Távora - Não, Ex• Aqui não se falou 
nisto, Falou-se na Emenda José Camargo. 

O Sr. Héiio Gueiros - Permite V. Ex• U~ aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Já darei o aparte a V. 
Ex• com muito prazer. 

Vamos ver a resposta ao Senador Virgílio Távora. V. 
Ex• disse que nós estamos discutindo o sexo dos anjos. 

O Sr. Virgflio Távora - Não. Se V. Ex• não apóia ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• não precisa fi
car preocupado, pois não vou revelar o sexo dos anjos. 
Nós podemos -é, real~mente, discutir o sexo dos anjos, e 
que aliás é um dás fundamentos do Congresso e do Par
lamento, em qualquer lugar, é discutir, é levantar a tese. 
Veja V. Ex•, quando V. Ex• diz que caberia à Oposição 
apoiar: 

O Sr. Virgílio Távora- Caberia, não! Perdão, eu não 
disse que caberia. Diga as minhas palavras, ai estamos de 
acordo. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Então V. Ex• me diga 
qual foi o verbo que foi usado. 

O Sf. VirgUlo Távora- Mas justamente se V. Ex• está 
tão entusiasmado pela idéia, inicíalmente precisamos do 
aPói~ de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• ainda não me 
respondeu uma coisa. E eu sou, assim, um homem admi
rador de V. Ex•, e até gostaria de saber, Frontalmente, a 
sua opinião, porque -quem sabe?, -talvez ajudasse no 
meu raciocínio, na minha nieditação, na minlÍa reflexão, 
no meu posicionamento. V. Ex• aceitaria a tese da ree
leição? 

O Sr. Virgaio Távora- Se V. Exf. apoiarem as emen
das,_ sim. Se não adianta. Seria discutir uma coisa que 
não é possível realizar. 
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O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• é um homem 
cartesiano. Eu quero saber o seguinte: como ê que V. 
Ex•, Vice-Líder do Governo, vê- veja como eu· estou 
perguntando- V, Ex' pode nos responder é um direitO, 
mas como V. Ex• vê a possibilidade de reeleição do Presi
dente João Baptista Figueiredo?* 015 

O Sr. Virgl1/o _ távora - Resposta em dois pontos. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu gostaria de ouri.r. 

O Sr. Virgato Távora - Como Senador, como Vice
Líder do governo. Como Vice-Líder do Governo tenho 
.que ouvir a opinião do diretório do meu Partido e trans
mitir a opinião oficial do Partido. Como Senador, vejo 
da seguinte maneira: desde que votada a emenda consti
tucional como o apoio de V. Ex• sem o qual não se pode 
fazer nada, é se torne necessário pelas circunstâncias, 
não há por que não se estudar a questão da reeleição de 
S. Ex• o Senhor Vice-Presidente da República - não 
dobramos o caminho para dizer as coisas- mas, no mo
mento, ficamos na preliminar: sem o concurso de V. _Ex•s 
que, portanto, estarão de acordo co_m esta reeleição, se 
nos derem o apoio, sem este apoio, nada poderá ser feito. 
:E: uma questão aritmética, sabe V. Ex• perfeitamente. 
Sobre o resto, não pode haver nenhum sofisma a respei
to. Dois terços da Câmara dos Deputados, e dois terços 
do Senado são necessários para, emendando a Consti
tuição, tornar factível a idêia que, estamos vendo; V. Ex• 
jâ está abraçando com um certo fervor. 

O Sr. H é/lo Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR F&ANCO- Ouço o Senador Hélio 
Gueiros. 

O Sr. Hélio Gueiros - Emin_ente Senador _It_amar 
Franco, V. Ex• parece que colocou o dedo na ferida_, 
quando trouxe à baila, neste plenário, o problema dares
ponsabilida_de: sobre a re,eleição. V. Ex~ deve ter feito 
uma avaliação, jâ à esta altura, de que, realmente, quem 
não deseja a reeleição do Presidente João Figueiredo é o 
PDS. 

O Sr. Virgz1ío Távora - Aí chegamos à conclusão de 
que a Emenda Camargo vai bem, pela ilação de que o 
PMDB vai apoiá-la ... 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Partido do Governe 
está, assim, assustado, preo-cupado ... 

O Sr. Hélio Gueiro$- V. EX• conseguiu alvoroçar a 
geralmente plácida e tranqüila Bancada do PDS, somen
te porque está conjecturando_ a respeito de quem quer e 
quem não quer a reeleiçãQ, 

O Sr, Vigaio Távora - V. Ex• está apoiarido a ree
leição? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Olha aí o alvoroço! 

O Sr. Hélío Gueiros_~_Senaçior Itamar Franco, V. Ex• 
tem toda a razão; o PDS, está se vendo, não aceita mais. a 
orientação do Presidente João_Figueiredo, porque os jor
nais de ontem e de hoje reproduzem uma declaração do 
Presidente Figueiredo ao Ministro César_ Cats, dizendo 
que essa emenda da reeleição é dem_ocrãlicª~--m-ºr:i1, éti
ca, oportuna, e saiu por ai afora ... 

O _Sr. Virgz1io Távorq._- _Ep.tão,-tratem de _ _apoiá-la. 

O Sr. Hélio Guerroi"__:_, E, agora, verifiCa-se-que essa 
reação toda é da Bancada do PDS, que não está Obede
cendo ao Presidente de honra do Partido. Estã-se vendo, 
eminente Senador Itamar Franco, que a inSistência do 
Senador Virgílio Távora em cobrar uma definição nossa, 
do PMDB, a respeito da reeleição ... ·-

O Sr. Virgilio Távorã .......:.-E não estão -cõbrando uma 
definição nossa? 
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O Sr. Hélio_ Gueiros- "·é porque eles são __ co_ntra a 
reeleição, mas querem que a culpa, a responsabilidade 
pela recusa da emenda permitindo a reeleição passe a ser 
do PMDB. 

O Sr. Alexandre Costa- E V. E1t• apóia? 

O Sr. Hélio Gueiros- O Senador Virgílio Távora, hã 
dez minutos, insiste em querer saber se o PMDB vai ou 
não vai apoiar"a reeleição ... 

O Sr. Virgilío Távora ~Não é querer saber, apenas 
porque, sem o concurso deles, _se torna impossível a 
aprovaçãO da emenda. Só isso. -

O Sr. R_élio Gueíros- ejã está, por antecipação, se es--
candalizando com a simples possibilidade de o PMDB 
aceitar a reeleição, e está querendo nos colocar em brios, 
para ficarmos com a responsabilidade_daquilo que eles 
talvez queiram fazer, mas não queiram arcar com a res
ponsabilidade. 

O Sr. Alexandre Costa- As manchetes, amanhã, di
- rão: "'Gueiros ap6ia a· prorrogação de Figueiredo." 

O Sr. H é li o Gueíros - Estou de pleno acordo com o 
Senador Itamar Franco; estamos discutind_o, em tese, o 
problema da reeleição. Apenas por curiosidade, Senador 
Itamar Franco quis saber qual era a opihião do PÚS. 

-o Sr. Alexandre Costa- senador Hélio Gueiros, não 
existe tese de prorrogação. V. Ex• já dis:;;e que apóia, e 
acho que o Presidente Figueiredo vai ficar muito satisfei
to com V. Ex• 

O· SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Senador 
ltaJnar .Franco, o tempo de V. Ex• já se esgotou em mais 

__ -de três minutos. Não conceda mais apartes, por favof~ 

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr, Presidente, apenas 
desejo -ouvir o Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lomanto Júnior- Não vai me conceder o apar
te? 

OSR. ITAMAR FRANCO- Ouvirei V. Ex•, em se
guida, com a autorização do Presidente, pois será um 
prazer ouvir um adepto do ex-Governador Antônio Car
los Magalhães. Será uma alegria ouvir o porta-voz aqui 
do ex-Governador Antônio_ Cãrlos .Magalhães ... 

Ouço o nobre Senador Luiz Cavalcante, com muito 
prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Senador Itamar Franco, mui
tO obrigado por esta oportunidade que me dá de expres
sar a minha pessoal opinião-a respeito dessa momentosa -
questão da reeleição do Presidente da República. Em 
pronunciamento de 15 de março de 1982, disse o Presi
dente Figueiredo: "Cumpre ter presente que o Estado é 
sobretudo um organismo ético.- "Ora, convenhamos, a 
reeleiÇão de um Presidente, decidida em pleno exercício 
do mandato, sinceramente, tal reeleição, a meu ver, foge 
completamente a essa coisa que o Presidente chama de é
tica dó-Governo. Seria, na verdade, um tremendo casuís
mo". E assim· de casuísmo em· casuísmo, acabaríamos 
também pedindo moratória parã a ética do Governo. 
Muito_ obrigado. 

O SR. IT~M~R FRANCO- Senador Luiz Caval
cante~ a posição de V. Ex• é conhecida. V. Ex• é frontal, 
V. Ex• diz claramente. Mas veja V. Ex• que, com o_apar
te do SenadOr Hélio Gueiros, a Bancada do PDS se agi
toü com o problema da reeleição_. Também o Senador 
Alexandre Costa está bastante agitado, mas V. Ex• tem 
Uma opínlão francamente contrária a isso~~~-

- - Eu joguei a tese, e o Senador Virgilio Távora quis usar 
o nosso Partido como biombo, eu não sei se é porque a 

__ proposta partiu do Ministro César Cais; qUe é do EStado 
dele,- e_u não sei... - - = ~ 
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O Sr. Virgt1i'o Távora·- Hoje estamos de lua-de-mel· 
antes não estávamos... ' 

O SR. ITAMAR FRANCO -Acho que a essa altura 
o Presidente Figueiredo tem que estar preocupado. 

O Sr. Virgi1io Távora- Quem estã a&ítado, unia hora 
dessas, é o Governador de V. Ex•, vendo essa sua ence
nação. 

O SR. ITAMAR FRANCO- O Governador de Mi
nas está Já no Palácio da Liberdade, tranqüilo, na expec-
tativa ... 

-Ó SI:~ Vírg{/io Távora - Mas muito b"em informado. 

O Sr. LomantoJúnior- Agora é a minha vez de falar. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me perdoe eu 
ter dito que V. Ex• é o porta-voz do ex-governador da 
Bahia. 

O Sr. I,.omanro Júnior- Realmente eu confesso a V. 
Ex• que ainda não sou muito arguto, a minha capacidade 
de percepção às vezes .. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não apoiado, não 
apoiado. 

O Sr. Lomanto Júnior- não encontra definições no 
discurso, de certa maneira, parabólico, que V. Ex• faz. 

O SR. ITAMAR FRANCO- V._Ex•estâ tªmbém na 
linguagem matemática - parábolas, ou é parábula da 
Escritura Sagrada? 

O Sr. Lomanto Jún.ior - Eu compreendi, confesso, 
q~e V. Exf, ao_abordar ã-têse da proirõgação, de certa 
maneira demonstrou simpatia, o que realmente nos cau
sou uma certa alegria, porque a única forma de refor· 
marmos a Constituição e permitir a reeleição é o partido 
de V. Ex• nos apoiar. Nem mesmo uma coligação nossa, 
com os três pequenos partidos será suficiente para dar o 
quorum necessário aos 2/3. Então, sem o PMDB, essa 
tese não será vitoriosa. Acredito que V. Ex• empolgou-se 
com essa tese exatamente para refutar a tese consensual, 
a solução consensual, que esta amendronta V. Ex•, não 
sei, alíâs, por quê. A tese consensual lhe dá uma certa 
preocupação. V. Ex• realmente, hoje, até aguçou, e eu 
tiv"e qUi: usar várias vezes esse gesto que todos nós temos 
de isolar aqueles maus fluídos ou quando se pronuncia 
alguma coisa que não agrada. Agora, veja o seguinte; o 
ex-Governador citado por V. Ex•, efetivamente, pari::ce 
que V. Ex•_ quer espicaçar o seu modesto companheirO, e 
eu não o farei, porque eu sei do apreço, devolvendo-lhe, 
citando o seu Governador, porque sei do apreço,-apesar 
de episódica divergência, momentâneas divergências -
eu nãq.diria Óem divergência, mal-entendid_os. naturais, 
sobretudo dos homens_ que moram lá nos altos da Manti~ 

-qUeira, das alterosas. Isto passa. O que hã com V. Ex•e o 
Governador Tancredo_ Neves é um ligeiro mal entendi
do. É, sem dúvida alguma, uma interpretação que é na~ 
tural na vida Pública, Creio que, se defender esta.tese que 
agora está sendo lançada, V. Ex• estarâ destruindo aque
la solução cons_ensual. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, 
permita-me usar expressão um pouco chula, talvez até 
vulgar, mas necessária neste instante: o Senador Loman
to Júnior é guloso. S. Ex~ já conseguiU atrair-p-ara sua ór
bita-.Q_PTB. Agora quer os outros partidos também. S. 
Ex• fala _em coligação dos outros partidos menores. O 
Senador Lomanto Júnior tem razão Sr. Presidente, te
nho de me penitenciar perante V. Ex•, pedindo seja feita 
nos Anais do Senado da República uma retificação, 
quando disse que S. Ex• era o porta-voz do ex~ 

Governador da Bahia. Não digo que S. Ex• esteja Qfendi
do_, mas, quando isolou na madeira me preocupou, por-
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.que, bate três vezes na madeira, deve ser muito séria es~a 
divergência. -

Sr. Presidente, vou enceir::ir, jâ que V. Ex• me conce
deu o tempo que era passivei, lembrando ainda o aparte 
do Senador Hélto Gueiros. 

A Bancada do Governo, nesta tarde, ficou um pouco 
perturbada, um pouco alvoroçada ... 

O Sr. Virgl1io Távora- Muito SatiSfeito com V. Ex•. 

O SR. ITÃMAR FRANCO- Sr. Presidente, n~~ !Jle 
permitem terminar a reflexão. 

Preocupa-me, neste instante- creio S. Ex• vai se soli
dário comigo - o Presidente João Figueiredo, porque 
não encontrou aqui, nesta tarde, neste Plenário, alguém 
que defendesse a sua reeleição. Por incrível que pareça. 
Vamos registrar este fato. 

O Sr. Virgz1io Távora- Então, V.- Ex• não lê notas ta
quigráficas. 

O SR. ITAMAR FRANCâ -Ninguém defendeu, 
aqui, a continuídade do Presidente João Figueiredo. 

Nobre Senador Hélio Gueiros, a esta altura, se eu fos
se o Presidente João ·Baptista Figueire"ao, êomeçava a 
olhar para o PMDB e largava o Partido do Governo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Hen-rique Santillo)- Passa-se 

ORDEM DO DIA 

Presentes 33 Srs~ 5eáãdores.~NaOhá-'"quorum", em 
conseqUência ficam adiadas as inatêrias em fase de vo
tação. 

São as segulntes aS matérias cuja votaçãO jiCam-
adladas: 

Votação, em turno único, do Projeto de: Resolução n9 
89, de 1982 (apresentado pela COmissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n9 48_2, de 1982), que au
toriza a Prefeitura Municipaf de Ponte Nova (MO) ?ele
var em CrS 433.786.500,00 (qUatrocentos e trinta e três 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s. 483 e~84, de I982, das Comis-
sões: 

-de Constituiçãõ e Justiça, Pda-constitUcionalidade e 
juridicidade. com voto vencido do Senador Dírceu Car
doso; e 

-de Municípios, favoráVel. 

Votação, em turno único, do Projeto dC Resolução n~' 
29, de I983 (apresentado pela Comissão de Economia 
corno conclusão de seu Parecer n' 300, de 1983), que au
toriza a Prefeitura Municipal de Pox.oréo (MT) a elevar 
em CrS 85,668.358,73 (oitenta e cinco milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, trezentos e cinqUenta e oito cruzei~ 
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~'s. 301 e 302, de 1983, das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

--de Municípios, favorâvel. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 506,_ de 
1983, de autoria do Senador Henrique Saíltillo, solicitan
do, nos termos do art. 4I8, item I, do Regimento Inter~ 
no, a convo_cação do Ministro Chefe do Serviço Nacio-

naJ de Informações, General Octâvio Aguiar de Medei~ 
ro:s, para, perante o plenãrio do Senad_o Federal, prestar 
esclarecimentos sobre as atividades daquele órgão. 

4 

Votação, em turno único, do ReQuerimento nl' 636, de 
1983, de aut.oria do Senador Álvaro Dias, solicitando, 
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o_desar
quivamento do Projeto de Resolução nl' 198, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ), a 
.elevar ~m _CrS 142.580.000,00 (cento e Quaferita C dois 
milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 641, de 
--1983, da Se"na,9ora Eunice Michiles, solicitando,nos ter
mo~l d~ aft. -367 do Regimento -Interno, o desarquiva

- mentó do Projeto de Lei do Senado n9 376, de 1981, de 
sua autoria, que determina a criação de Coordenações de 
Educação Ecológica no ensino de 19 e 29 graus, e dá ou
tras providências. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 642, de 
I983, do Senador Helvfdio Nunes, solicitando, nos ter~ 
mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n~' 209, de 1980, de 
sua autoria, que altera dispositivoS do Decreto-lei n9 
3.689, de3 de outubro de 1941, e dá-outras providências. 

Votação, em_ turno único, do Requerimento n~' 643, de 
1983, do Senador Helvldio Nunes, solicitando, nos ter
mos do art. 361 do Regimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado nl' 218, de 198I, de 
sua .autoria, que limita a aplicação da correção mone
tária, e dá outras providências. 

Votação1 em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 191, de 1979, de autoria do Senador Lázaro Bar
bosa, que dispõe so_bre o parcelamento dos prêmios 
anuais de seguros de ramos _elementares, tendo 

PAR.Ec-ER.ES, sob n~'s. 1.126e l.I27, de 1980, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
ju_tj(jicidade; e 

-de Economia, favorâvel. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 654, de 

198_3, de autoria do Senador Aloysio Chaves~ sOliCitando 
seja _a matéria- subm~_tida a votos.) 

Votaçã_o, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
_pi' I 1, de !980, de autoria do Senador Nelson Carp.eiro, 
_que intrO-dUz alteraç3.o na cOnsolldáção daS Leis dO Tra
balho, para o fim de assegurar estabilidade provisória ão 
empregado que reclama, durante o prazo de tramitação 
da reclamató_ria~ tendo: _ 

PARECER, sob n~' l. I 50, de 1981, da Comissão de 
Red~ção, oferecendo a, redação do vencido. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 655, de 
1983 de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitando 
seja a matéria Submetida a votos). 

O SR. PRFSIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se 
ao item 10: 

-Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
nl' 356, de 1983), do Projeto de Resolução n9 I 03, de 
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1981, qu_e autoriza a Prefeitura Municipal de Nova 
Serrana, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
42.342.300~00 (quarenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos cruzeiros) o montan~ 
te de sua dívida sonsolidada. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~ 

rada. 

Encerrada a disCussão, a Redação- Final é considerada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento rnterno. 

O projeto vai à promulgação. 

.t a seguinte a ;;dação final aprovada 

Redação Finai do Projeto de Resoluçio o9 103, de 
1981 

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

RESOLtJÇÃO No , D.E 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 
Es_tado de MinatS Gerais, a elevar em CrS 
42.342.300,00 (quJlrenta e dois milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil e trezentos CJ"UZeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

O Sê_riado Federal resolve; 

Art. 19 1'3. a Prefeitura Municipal de Nova Serrana, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976 do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua divida canso~ 
lidada em Cr$ 42.342.300,00 (quarenta e dois milhões, 
trezentos e quarenta e dois mil e trezento~ cruzeiros), 
correspondentes a 70.000 UPCs, considerado o valor no
minal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscentos e quatro cruzeiM 
ros e oitenta e nove centavos), vigente emjulho/80, a fim 
de que possa contratar emprêstímos no valor global aci
ma mencionado_, junto à Caixa Econôrnica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 200 (duzentos) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas peJo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

ArL 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIOENTE (Henrique Santillo) - Item 11: 

Discussão em tuéno Íinico, da Redação Final (o~ 
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n~' 357, de 1983), do Projeto de Resolução n9104, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Car
rancas, Estado de Minis Gerais, â elevar em CrS 
31.756.725,00 (;rinta e Ut:Q milh(?es, setecentos e cin
qUenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco cruzei
ros) o montante de sua divida cons_olidada. 

Em discussão a Redação Final. (Pausa.} 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer~ 

rada. 

Encerrada a discussão, a Redação Final ê consíderada 
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto ·vai -à promulgação. 
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t a s&guinte a Redação Final aprovada 

Redação Final do Projeto de Resolução n'<'l04, de 
1981 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos ter
mos do art. 42, inciso VI, da COnstituição, e eu, 
-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carrancas, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em CrS 
31.756.725,00 (trinta e um milhões, setecentos e cin
qüenta e seis-mil, setecentos e vinte e cinco cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

ArL J<t Ê a Prefeitura Municipal de Carranc_as, Esta
do de Minas Gerais, nos termos do art. 2'<' da Resolução 
no;o 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, au~ 
torizada_a __ elevar c;m CrS 31.756.725,00 (trlrita- eLiüffni
lhões, setecentos e cinqUenta e seis mil, setecentos e vinte 
e cinco cruzeiros), correspondentes a 52.500 UPCs, con
siderado o valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seiscen
tos e quatro cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente 
em julhof80, a fim de _que possa contratar operações de 
crêdito no valor global acima mencionado, junto à Caixa 
Econômica do EstadP de Minas Gerais, esta na qualida
de de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
- BNH, destinadas à construção de 150 (cen_to e cin
qUenta) unidades habitacionais de interesSe social e eXe
cução das obras de infra-estrutura urbana neceSsárias, 
naquele Município, obedecidas as c_ondições admitidas 
pelo Banco Central do Bra(>il no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na· data de 
sua publícaçàõ. 

O SR. PRESIDENTE (Heoríque Santillo) -Item 12: 

Discussão, em turno único da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Par~r 
n9 358, de 1983), do Projeto de Resolução n9 105, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municip~li __ ~e S_ão 
Pedro dos Ferros, Estado de Ml_ri__as Gerais, a con~ 
tratar operação, de crédito no Valor de Cr_S 
84.684.600,00 (oifenta e quatro milhões, seiscentos e 
oltentª- e quatro mil e seiscentos cruzeiroV o mon
tante _de sua _divída consolidada. 

Eni disCussão a- redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-_a encer

rada. 
Encerrada a discussão, a redação fihal é cQfiSidedlda_ 

defmitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento lntern.o. 

O projeto vai à promulgação. 

E a segulme a redação final aprovada 

Rcda~;ão final do Projeto de Resolução n<? 105, de 
1981 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Pedro dos 
Ferros, Estado de Minas Gerais, a contratar ope~ 
racão de crédito no "Yalor de Cr$ 84.684.600,00 (oi
tenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro 
mil e seiscentos cruzeiros). 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 1:: a Prefeitura Municipal de São Pedro dos 
Ferros, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2Y da 

biÃRib DOtONGRESSO NACiONAL (S~Çãofl) 

Resolução_ n9 93, de 11 de outubro de 1976, do senado 
Federal, autorizada a contratar operações de crédito no 

\ valor global de Cr$ 84.684.600,00 \oitenta e quatro mi
\lhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos c_ru
Uiros), correspondentes a 140.000 UPC, considerado o 
valor nominal da UPC de Cr$ 604,89 (seisCentos e quã
tro--cruzeiros e oitenta e nove centavos), vigente em ju
lho./80, junto à Caixa Econômica do Estado de Minas 
Gerà.is, esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinados à cons
trução de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo- Banco centrat" do _Brã.Si! no_ 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Sailtillo)- Item 13: 

Discussão, em tü.rrio único, da RedaÇão Final (o
ferecída pela Coni.is-são de Redação em seu Parecer 
ft'? 359, de 1983), do Projeto de Resolução n9 125, de 
1981.-que aUtoriza a Prefeitura MuriiCip-al de Lagoa 
da Prata, Estado de Mínas Gerais, a elevar em CrS 
148.198.050,00 (cento e quarenta e oito milhões, 
cento e noventa e oito mil e cinquenta cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutl-la, declaro-a encer

rada. 
Ene<!rrada a discu-ssão, a redação final coflsiderada de

fintivamente aprovada, nos termOs do art. 359 do Regi
mento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

:t: a seguinte a redação final aprovad~-

Redação final do Projeto de Resolu4;ão n'? 125, de 
1981 

Fuço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
_ _do art. 42, inciso VI da Constituição, e eu, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Lagoa da PraM 
ta, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
148.198.050,00 (cento -e quarenta e oitõ milhões, cen
to e no"Yenta e oito mil e cinqüenta cruzeiros) o monw 

- tante de sua dí"Yida consolidada. 

O Seriado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, 
Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Reso
lução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevat o montante de sua diVida conso
lidada em Cr$ 148.198.05019"0 (cento _e q_uarenta e oi!o 
milhões, cento e noventa e oito mil e cinqUenta cruzei
ros), correspondentes a 245.000 UPCs, considerado ova
lor nominal da UPC de 604,8"9 (seiscentos e quatro cru
zeiros e oitenta e nove centavos), vigente em julhojSO;a 
fim de que possa contratar empréstimos no valor global 
acima mencionado, junto à Caixa Econômíca- do E,stado 
de Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados à 
construção de 700 (setecentas) unidades habitacionais de 
interesse social e execução das obr_a,s d_e infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra_ em vigor na data de 
sua publicação. . . 

Maio de 1983 

O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiUo)- Item 14: 

Discussão, em turno único, da RedaçãQ~inal (o
ferecida pela Comissão_dc_::: _Redação em seu Parec~:r 
n9 361, de 1983), do Projeto de Resoilição n<? 135~ de 

- 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de lbira
ci, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
76.529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinre· e nove-mil e seiscentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Em discussão a r_edação ftnaf. (Pausa.} 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

. rada. 
-EnCerrada a discussão, a redação final é c-onsiderada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimentO Interno. 

9 projet<;:"!z_a~- à_ promul~a~ão. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 135, de 
1981 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prereitura Municipal de Ibiracl, Estado 
d-e Minas Gerais, a ele"Yar em CrS 76.529.600,00 (se
tenta e seis milhões, quinhentos e "Yinte e nove mil e 
seiscenfol' cruzeiros) o moittante ~e sua dí"Yida co~so-
lid-;.d~:· ' - -- ---;:- -

O Sçnado Federal resolve: 

Art. 19 E: a Prefeitura Municipal ~e Ibiraci, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 2Y da Resolução n9 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autori
-zada a elevar o montante de sua dívida consolidada _em 
Cr$ 76,529.600,00 (setenta e seis milhões, quinhentos e 
vinte e nove mil e seiscentos cruzeiros), correspondentes 
a 140.ÜÓÕ UPC, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 546,64 (quinhentos c quarenta e seis cruzeiros e ses~ 
senta e quatro centavos), vigente em abrilj80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no vaiar global acima 
mencionado.,_ junto à Caixa Econômica do Estado de Mi
nas Gerais, esta na qualidade de _agente financi~ii'õ do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à 
construção de 400 (quatrocentas) unidades habitacionais 
de interesse social e execução das obras d_e_ infra
estrutura urbana necessárias, naquele Município, obede
cidas as condições admitidâ.s pelo Banco Central do Bra~ 
si! no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O_SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item l5: 

DisCussãO em' _t_urno Unico, da Redaçào Final_(o
ferecida pela ComissãO de Redação em se~- Par-;;--cer 
n9 364, de 1983), do Projeto de R!=solução n~ 145, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos 
Chagas, Estado de Minas Gera.is, a elevar em CrS 
116.123.000,00 (cento e dezesseis mílbões, cento e 
vinte e_três mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.} 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada. -- · 

Encerrada a Qjscussão, a redação final é considerada 
definitivamente aprõvada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à. proi-nlltgação. 
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E a seguinte a redaçdo final aprovada 

Redaçoão final do Projeto de Resolução n9 145, de 
1981 

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

RESOLUÇÃQJ'I• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 
116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, cento e 
vinte e três mil cruze"iros) O montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l<? 1:. .a Prefeitura Municipaf de CarlOs Cliagas, 
Estado de Minas Gerais; nOs (effuOSâo -art: 29 da Reso
lução nY 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar o montante de sua dfvida conso
lidada em Cr$ 116.123.000,00 (cento e dezesseis milhões, 
cento e vinte e três mil cruzeiros), __ correspondentes a 
175.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 663,56 (seiscentos e Sessenta e três cruzeiros e cin
qüenta e seis centavos), vigente em Outubro/80, a fim de 
que possa contratar empréstimos no valor global acima 
mencionado, junto à Caixa Econômica dO Estado de Mi
nas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados _à 
construção de spo (quinhentas) unidades habitacionais 
de interesse social e execução das obras de infra
estrutura urbana necessárias, naquele Municfpio, obede
cidas as condiçõeS adtnítidas pelo :BailCo Centia1 doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. --- -- --

0 SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 16: 

DíScussão, em turno úriicO, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào em seu Parecer 
n'l' 365, de 1983), do Projeto ae Resolução n9 150, de 
1981, que autoriza a prefeitura Municipal de Ru
bim, Estado de Minas Gerãis, a elevar em CrS 
77.542.500,00 (setenta e sete _milhões, quinhentos e 
quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) -o mOn
tante de sua divida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer

rada. 
Encerrada a discussão-, a redação fimil é consídi:rãda 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359- do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final "riprovada 

Redtu;ão final do Projeto de Resolução W' 150, de 

198L 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rubim, Estado 
de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 77.:542.500,00 (~ 
tenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e dois mil 
e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É_ a Prefeitura Municipal de Rubirn, Estado 
de Minas Gerais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 

93,_de 11 de outubro de 1976, do Senado federal, autori
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em 
CrS 77.542500,00 (setenta e sete milhões, quinhentos e 
quarenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), correspon-

- ~e_11tes a !05~000 UPCs, considera9-o o valor nominal~ 
UPC de CrS 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e 
cinqUenta cent~vos), vigente emjaneiro/81, a fim de_que 

_ PosSi c-ontnÚÍi(operações de crédito no valor global aci
ma rÔencionado, junto à Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinadas à 
construção de 300 (trezentas) unídades habitacionais de 
interesse social e execução das obras de infra-estrut\lra 
ürbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

~ Ãrt.- 29 Esta Resolução entra em vigor na data de 
---sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (HenriqueSantillo) -Item 17: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redaçào f:m seu PareCer 
n9 367, de 198_3), do Projeto de Resolução n9163, de 
1981, que at!Joriza a Prefeitu~a Municipal deItam

-b;c!lri,. Es~ã.qo -de Mina,s derais, a deyar em CrS 
92.175.?0Ô,OO (noventa e dois milhões, cento e se
tent.a e cinco mil e trezen_t-os cruzeiros) o montaote 
de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redB.ção final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada. -
Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

detíniiivamente aproVada, nos termos do art. 359 do Re
-gtinento lnternO. 

O projetO Vaí à promulgação. 

____ E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolu(;ào n~ 163, de 
198L 

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

-----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• _ , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ita~bacuri, 
Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr5 
92.175.300,00 (noventa e dois milhõesLcento ~ seten
ta c cinco mil e trezentos cruzeiros) ~ _m~mtante de sua 
díVidã: consolidada. - -

O Senitào Federal resolve: 

Art. 1~ É a Prefeitura Municip-ª1 de Itambacuri, Es~ 
tado de Minas Gerais, nos termos do art. 29 .da Reso
lução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorízada a elevar o montante de sua divida conso
lidada em CrS 92.175.300,00 (noventa e dois milhões, 
cento e setenta e_cinco mil e trezentos cruzeiros), corres
pondentes a 105.000 UPCs, considerado o valor nominal 
da UPC de Cr$ 877,86 (oitocentos e setenta e sete cruzei
ros e- oitinta e Seis centavoS); vigente em abril/SI, a fim 
_de que possa contratar empréstimos no valor global aci
ma mencionado, junto à Caixa EconômiCa do Estado _de 
Minas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinados à 
construção de 300 (trezentas) unidades habitacionais de 
interesse _social e execução das obras de infra-estrutura 
urbana necessárias, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra .em vigor na data de 
sua publicação. 

Sábado_ 14. 1J2? 

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 18: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (o
ferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer 
n'i' 368, de 1983), do Projeto de Resolução n~ 165, de 
1981, que autoriza a Prefeitura Munidpal de Cam
po do Meio, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
Cr$'40.000.000,00- (quarenta milhões de cruzeiros) o 
m-onlànlé de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer-

rada. 
. Encerrada a discussão, a redação final é considerada 

definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re
gimento Interno. 

O projeto vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n9 165, de 
198( 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42, incisO -vi, da Constituição, e eu, Presídente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1983 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, Estado de. Minas Gerais~ a elevar em CrS 
40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 t a Prefeitura Municipal de Campo do 
Meio, Estado _d_e_ Miilas Gerais, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida 
cori.solidada em Crl40.000.000,00 (quarenta milhões de 
cruzeiros), correspondentes a 54.163,84563 UPCs, consi
derado o valor nominal da UPC de Cr$ 738,50 (setecen
tos e trinta e oHo cruzeiros e cinqüenta centavos), vigente 
em janeiro(8l, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor junto ao Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais 5.A., este na qualidade de agente financei
ro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado 
à implantação do Programa FINC, compreendendo a 
exeçução de obras de infra-estrutura urbana em diversos 
conjuntos habitacionais existentes no MunicíPio, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bra
sil no respectivo processo. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de 
s"t.lã- publicação. 

O SR. PRtSIDENTE_ (Henrique Santill_o)- Está es
gotada a Ordem do Dia·. 
- Ho.í oradores inscritos. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Maga
lhães. 

O SR. JUtAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presideilte, Srs. SenadoreS: -

í;._natural_quec~s capitais das nações soberanas se su
bordinem a um regime jurídico adequado às peculiarida
des de sua condição. A presença nelas da sede do Gover
no, com os órgãos da soberania e os grandes serviços 
c_entrais do Estado, confere-lhes fisionomia distinta das 
outras cidades e impõe-lhes responsabilidades e encargos 
especiais, como muito bem notou o saudoso Professor 
Marcelo Caetano. 

E é conveniente que assim seja, pois a Capital do Esta
do não deve ~e_r dependente de outro poder, que não 
aquele da entidª--ºe _politica em que se encontra. 

Contudo, tal necessidade não ~ específica do regime 
federalista e nem acarreta forçosamente total ausência de 
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home rufe ou impossibilidade de representação nos ór
gãos políticos nacionais para os seus habitantes. 

O Rio de Janeiro foi denominado Município Neutro 
muito antes que aqui Se fnstalasse a República Federati
va. 

E foi o Ato AdiciOrial de 1834 o responsável pela novi
dade_ao_declarar em seu art. IY que a autoridade da As
sembléia Legislativa da Província em que estiver a Corte 
não compreenderá a mesma Corte, nem o seu Município 
2• O que fazia da Capital do Império uma entidade de
pendente apenas do Ministro do Império e da 
Assembléia Geral, totalmente liberada do poder do Pre
sidente da Província do Rio de Janeiro e sua Assembléia 
Legislativa Provincial. 3 

f:, sem dúvida, uma caracterfstica saliente dos Estados 
F~erais a escolha cuidadosa ou a construção sob medi
da da cidade federal que será a sede do Governo da 
União. 

Como o Brasil, também o México, a Argentina e aVe
nezuela, aqui na Améi'ica do Sul, se inspiraram da forma 
de Estado idealizada pelos americanos do Norte. 

Mas, ostentam as Constituições dos três países latino
americanos citados 4 normas que permitem claramente 
ao Distrito Federal e, à maneira de qualquer dos 
Estados-Membros, não só a administração local, como 
também a representação política no Senado e na Câmara 
dos Deputados. 

Também o Brasil Republicano dos primeiros tempos 
interpretou de maneira liberal e democrática a necessida
de de implantação de um Distrito Federa1. 

A ConstitUição de 1891 e a Lei OrgâniCa n<1 85, de 
1892, que se lhe seguiu, deram ao já denominado Distrt-:.. 
to Federal um sistema de autonomia parcial, através de 
um Prefeito, designado pelo Presidente da República, 
depois de aprovação do Senado, e de um Conselho Mu
nicipal formado de dez Intendentes eleitos pelo Povo. 

O sistema de então foi assim d.escrito por Rui Barbosa: 

"O Distrito- Federal é um semi-Estado, um 
quase-Estado, um estado que não dispõe de sua pró
pria Constituição, como -cada uma das 20 Provfn
cias que receberam esta categoria, mas ao qual se 
atribui parte igual aos próprios Estados no Governo 
da Nação e, além disso, se lhe reconhece o direi_to de 
governar-se a si mesmo através d~ representantes 
próprios, de acordo com a lei que o Congresso vier a 
expedir sobre o assunto." 

h verdade que o GciVtrn<rProvisório de 1930 fez per
der ao Distrito Federal a autonomia parcial de quedes
frutava para fazê-lo viver, como o resto do Pais, sob um 
permanente re&ime de intervenção. 

Mas, paradoxalmente, a Constituição de 1934, 
inspirou-se nos principias democráticos da de 1891 e, atê 
mesmo, os- superou estabelecendo a eleição popular do 
Conselho Municipal e seus 24 membros, assim como a 
do Prefeito, até então nomeado pelo Presidente da Re
pública. 

Este texto foi comentado por Pedro Calmon, 6 que 
afirmou ser o Distrito Federal mais que um inunicípio e 
menos que um Estado-Membro, jã que tinha represen
tação política no Con"gresso Fedefal, sem ser dotado de 
autonomia constitucional para equiparar-se a uma enti
dade federativa, vez que carecia da faculdade de expedir 
sua própria lei fundamental. 

A Carta ditatorial de GetúliO Vargas, em 1937, priVou 
o Distríto Federal da faculdade de eleger representantes 
para o Conselho Fedral, nome, então, dado ao Senado 
Federal; mas a Constituição de 1946 restaurou os demo
cráticos princípios de 1891, quejâ eram tradicionais ê, Se 
deu ao Rio um Prefeito designado pelo Presidente daRe
pública, com aprovação do Senado Federal, instituiu 
também um Conselho Municipal de eleição pupular com 
funções legislativas restritas e um regime tributário idên
tico ao das entidades federadas e municípios. 
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Finalmente, coube à Emenda Constitucional n' 2, de 
1956, oUtorgar autonomia completa ao Distrito Federal, 
determinando a eleição popular de seu Prefeito e Conse
lheiros Municipais, tendo em vista que se ultimavam os 
preparativos para a mudança para Brasília da Capital 
Federal. 

Não se diga, contudo, que o tratamento político mais 
líberal e democrático dado ao .interior Distrito Federa1 
Brasileiro representava já a antevisão de Brasília Como 
capital do País, e a necessidade de ver no Rio de Janeiro 
uma sede provisória do Governo, que com a mudança 
para o Planalto Central passaria, por mandamento .cons
titucional, a ser Estado-membro ou entidade federada. 

Pensamos que não apenas a idéia de provisoriedade 
determinou um melhor estatuto jurídico para o e?'
Distrito Federal. 

No nosso entender, seria inimaginãvel para os republi
canos de 1891, cassar a cidadania política ativa e passiva 
dos habitante do Rio de Janeiro, a cidade mais civiliza
da, progressista e atuante de nosso País. 

A Câma_ra Municipal da Cidade do Rio de Janeiro es
tava intimaniente ligada à implantação do rigime re
publicano entre nós. 

Já_ se explicou este fenômeno, nestes termos: 7 "Sendo 
as Câiriaras Municipais, no regime absolutista, a única 
fonte de manifestação pOpular, as reivindicações políti
ct1S s~mpre se faziam por seu íntermêdio, mesmo que elas 
ultrapassem o âmbito local." Assim, a Câmara Munici
pal do Rio salientou-se quando do movimento patriótico 
do -"Fico", e, foi no seu seio, perante um: avultã:do núme
ro de pessoas, dirigído pelo Vereador José do Patrocínio, 
que se proclamou a República brasileira. 

Perante ela, os membros do Governo Provisório pres
taram o juramento de suas funções, em que se investiram 
através das armas, assinando o compromisso para com o 

_ povo brasileiro, representado naquele momento pela 
Municipalidade do Rio de Janeiro. 

Vê--se, pois, qUe o Município da Corte, desobedecendo 
à sua neutralidade ju.rídica, cometeu o pecado cívico de 
uma tomada de posição que nos possibilitou a aventura 
de uma República Federativa. 

__ A lembrança deste fato sempre impediria os líderes 
políticos de ver o Rio de Janeiro como município neuti'o. 

Para representar este papel deveria ser imaginado um 
outro, que deveria surgir da selva pouco civilizada, em 
meio a uma população mais dócil e menos reivindicativa:. 

Em relação a Brasüia, seria mais fâcil implementar a 
idéj1;1 dos fundadores dos Estados Unidos da América. 
Ela poderia assemelhar-se mais às características que 
tornam úriic-0~ o District of Columbia. 

E, parado_xalmente, foi nos anos 60, quando paulati
namente Washington í<i perdendo a sua indesejável sin
gularidade, que os políticos brasileiros houveram por 
bem formar Brasília à sua imagem e semelhança. 

Mostram os documentos da época tendências e tenta~ 
tivaS de fazer o nossO Distrito Federal senielhaitte io de 
COlumbia. 

A idéia foi, sem dúvida, combatida por muitos, inclu
sive pelo Senador Aurélio Viana, & que afgumentou no 
seiltido de que se admitisSe a tese de que Brasília não .de
veri"a auto-governar-se, com o objetivo de-lograr uma 
melhor adimfnistração , ãceitaf~se:.iã aUtOinatiCániente a 
qUebra -do reginie democrático. 

Afirmou-se que o Pensamento democráticO, Profurida
mente ínst~ado no povo brasileiro, não permitiria tal ex
periência. 

E a Emehda Constitucional n' 3, de 8 de junho de 
1961, determinou que o Distrito -Federal seria adminis
trado por um Prefeito, nomeado pelo Presidente da Re
Públfca, com aprovação do senado Federal, e teria Câ
mara eleita pelo povo, com as funções que a lei federal 
lhe atribuísse. 

E que competia ao Congresso Nacional fixar a data 
das primeiras eleições de representantes do Distrito Fe
deral ao Senado Federa1, à Câmara dos Deputados e à 
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Câmara do Distrito Federal, e exercer, até que ela se ins
tale, a funç~o legislativa em todos_ os assuntos de compe
tência do Distrito Federal. 

Contudo, esta autonomia relativa do Distrito Federal, 
através de sua representação no Congresso Nacional e 
pela eleição direta de sua Câmara Municipal não se tor
nou realidade. 

O dispositivo coriStitucional, exposto sob condiçãci 
suspensiva, nunca_fóí implementado, dada a inst:ibilida· 
de política do Pafs, que ensejou a Revolução de 1964 e Q 
advento_da Co[)Stítuíção de 1967, que alterou sobrema
neira o regime jurídico-político do Distrito Federal. 

Assim, perdeu o atual Distrito Federal as prerrogati· 
vas políticas do antigo e não possui qualquer parcela de 
autonomia administrativa. 

A Emenda Constitucional n' 1, de 1969, mantêm as di
retri~es de 1967, Q_ando ao então Prefeito do Distrito Fe-
deral o status de Governador. 

E, deste modo, também nega ao território, sede da Ca
pital do. País, o direito a uma Câmara Municipal, bem 
como -a possibilidade de eleição de representantes do 
Congresso Nacional. 

Isto; na linguagem do Ministro Oswaldo Trigueiro 9 é 
uma sensível degradação política, muito embora o texto 
constituCional atual, erradamente, afirme que o Brãsil ~ 
uma República Federativa, constituída sob o regime re
presentativo, pela união indissolúvel dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios. 

Na verdade, o Distrito Federal não é uma entidade fe
aerada, mas, sim; uma criação artificial, instituída em 

_ f960, para ser capital e integralmente sujeita à jurisdição 
da União. 

Segundo o Ministro Trigueiro, o Distrito Federal, em- · 
bera sendo área encravada no Território nacional, 
exclui-se da jurisdição estadual e é submetido por inteiro 
-à. autoridade federal. Ele não possui direitos próprios e 
inerentes eventualmente oponfveis ao poder da União. 

Assim, o Distrito Federal é mais e é menos do que o 
Município. 

É mais, não apenas por sua importância ou por seu 
status de Capital da República, mas porque é titular de 
poderes municipais e também estaduais. 

Em matéria tributária tem, por exemplo, cumulativa· 
mente, impostos correspondentes aos Estados e aos Mu
nicípios. 

É menos porque não desfruta da autonomia que a 
CohSúluiçãci õüforgã aos Municípios. O Distrito- Fede
ral não elege o seu prefeito, hoje governador. Não dispõe 
de órgão legislativo próprio. o Senado Federal legisla 
para ele como se fosse a antiga Câmara Municipal. 

Tampouco é o Distrito Federal um Estado sulg~nerfs. 
Não p~ui poder de auto-organização, nem de autogo
verno. Não é organizado democraticamente porque nele 
só existe o Poder Executivo, exercido por agente do po
der federal. 

Desconhece o poder legislativo, sendo privado de 
qualquer órgão representativo de origem popular. 

Quanto a sua justiça, embora organizada semelhante
mente a das Estados, é mantida e administrada direta
mente pela União, por uma tradição ciue nos vem desde 
a época imperial, aHâs. 

Esta é a atual configuração; juiidica e desconcertante, 
do DistrítO Federal. 

Aqui vive e trabalha uma população de 1.300.000 ha
bitantes, desprovida dos direitos de cidadania ativa e 
passiva. 

O brasiliense não vota e nem pode ser votado, para 
eleger um mandato exclusivamente voltado aos interes
ses do Distrito Federal. 

Quis Também, POlitizado que é, participar da euforia 
democrátiCa espontaneamente surgida com as ele-ições 
gerais de novembro último, teve de votar em outras re
giões, nelas se alistar eleitor ou nelas manter o seu do-
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micflio eleitoral, em flagrante contradição com o centro 
habitual de suas ocupações diárias. 

Não é jUsto que os eleitores de uma cidade politizada, 
consolidada e adulta fiquem totalmente marginalizados 
jas urnas. 

É inexpHcãvel ver fuilcionar aqui um CongreSso Na
cional, síntese política deste enorme Brasil, desfalcado 
das vozes dos representantes brasilienses que tanto bri
lho e prestígio poderiam traZer-lhe. -

O Sr. Virgilio Távora- Nobre Senador, dá licença 
para um aparte? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não, com 
todo o prazer, nobre Senador Virgí1io Távora. 

O Sr. Virgílio Távora -- 06st8.riamos de congratular
nos com V. Ex'. Toca até muito de perto o nosso coração 
a matéria, no ffiorrientO, por V, Ex• percutida. Como é 
do seu conhecimenh>, fomos um dos fUndadores de 
Brasília, representando o antigo Partido, de V. Ex• e nos
so, a UDN, na direção da NOVACAP. E, desde o início, 
isto que V. Ex• com tanta justeza e brilho aqui apresenta 
ao Plenário do Senado, neste fim de tarde de sexta-feira, 
era sempre motivo da preocupação de todos aqueles que 
viram nascer Brasília, como se lhe tiravam todos os ins
trumentos de autogoverno. Brasília que cresce na pro
porção que todos nós conhecemos em matéria não só de 
população como de riqueza; Brasília cuja influência para 
o centro de toda esta região, encravada neste Distrito Fe
deral, dá o exemplo de como se pode levar, em tempo de 
uma geração, a civilízação púi o interior do Pais, 
Brasília não pode, como bem acentua V, Ex', nem ao 
menos dirigir o seu destino através dos legítimos repre
sentantes daqueles, ora aqui passando, ora aqui traba
lhando, ora aqueles outros que com seu suor a cons
truíram. Meus parabéns, eminente Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex•, Senador Virgílio Távora. V. Ex' como o SenadÕr 
Passos Pôrto, aqui presente também, são testemunhas 
dos pri'meiros passos de Brasília, sabem que, como foi di
to, anteriorinente, no meu pronunciamento, existiu uma 
legislação prevendo as eleições aqUí que, infelizmente,· 
nunca foi implementada. Mas, agora, já está na hora de 
fazermos retornar aqueles que, como V. Ex•s., tinham 
uma idéia da democracia mais ampla, da democracia im
plantada, aqui, neste território. Espero, portanto, Sr. Se
nador, como acredito que muitos de nós a-Ctui itesta Casa, 
todos.nós esperamos que Brasília venha a ter direito de 
eleger seus representantesA 

O Sr. Pas.sos Pôr! o - Permite-me V. Ex• um aparte'? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com prazer, Se
nador Passos Põrto. 

O Sr. Passos Põrto - Nobre Senador Jutahy Maga
lhães, V. Ex• traz a debate, hoje, nesta tarde, um assunto 
que tem sido objeto de discussão pela sociedade de 
Brasnia. Ainda recentemente, o Correio Brazilien.se fez 
um simpósio, examinando com lideranças locais, inclusi~ 
ve o Presidente da Comissão.do Distrito Federal, a viabi~ 
!idade da repres_entação política para o Distrito Fedei-ai. 
V. Ex• faz um discurso amplo, muito bem elaborado, no 
qual mostra que desde a primeira Constituição, desCe o 
Império, a inteligência brasileira reservou ao -Distrito Fe
deral a condição_de município neutro, porque daqui 
fluem as decisões nacionais e ê preciso uma certa isenção 
do Presidente da República num ambiente de maior 
tranqUilidade para que ele possa ter uma decisãO adis
tância, em um país continental como o nosso. Mas isso, 
evidentemente, não exclui a representação política da so
ciedade do Distrito Federal, o que oCorria no Rio de Ja
neiro com a representação na Câmara dos Deputados e 
no Senado Federal e com sua Câmara de Vereadores. 
Essa Câmara evidentemente, foi muito atacada, muito 

combatida durante os anos, pelo menos, do nosso mun
-do conlernporâneo, mas V. Ex• tem, também, razão: 
grandes representantes do povo carioca representaram 
interesses daquela sociedade, daquele povo, na Câmara 
dos Deputados e n9 Senado. Federal. E eles exerciam de 
um_a certa forma uma liderança política no País, porque 
aqui está o centro de gravidade das decisões polític3s do 
Brasil. Eu sou, em princípio, digo a V. Ex•, a favor dare
presentação na Câmara e no Senado. Não sei se uma As
sembléia Legislativa - como já houve até sugestão por 
parte do Senador Itamar Franco -ou mesmo câmaras 
a:e vereadOres naS cidades satélites, daria solução a uma 
cidade ainda em formação. Brasília está consolidada, 
mas, nós somos todos egressos do Pais. Forma-se aqui, 
realmente, uma nova sociedade. Tenho representação 
política no Senado e na Câmara, eU ci-elO que Brasília já 
teria uin-bOm infcío de representatividade política, rilas 
sou contra a eleição direta de Governador. Acho que o 
Goirei'ff:fdor de Brasflia tem de ser aprovado pelo Sena
do, deve ser uma pessoa de confiança do Senhor Presi
dente da República, porque ele é um Município neutro, é 
da nOssa tradição Constitucional. E creio que, com are
presentação no Corigresso Nacional e, mesmo com are
presentação local, a nível de-asseinbléia ou de câmarã -dr! 
vereadores, estaiá atendida a aspiração, não só da socie
dàâC- -ae-- Brasília~ mas, inclusive, de lideranças polfticaS 
de todos os Part.idos com assentos nesta Casa e na Câ
mara dos Deputados que desejam que Brasília participe 
do processo político brasileiro, porque não é justo que os 
territórios tenham representação política e o Distrito Fe
deral não. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Agradeço, Sena
dor Passos Pôrto. pois V. Ex• e o Senador Virgílio-Távo
ra vieram enriquecer este pronunciamento, com a expe

--- riêncía que têm sobre o problema de Brasrlia. 

D~v~ dl~er a V. E~• qu~ este trabalho que estou apre
sentando hoje aqui, em forma de discurso, havia sido fei
to exatamente para essa reunião do Correio Braziliense, à 

_ qual h~:~-vía sido eu convidado para participar de um pai
nel no di~ 13. Depois, por motivo de força maior, o Cor
;eio BrazilienSe adio~u para o dia 18 e, nesta data, não 
pude comparecer. Enviei o meu trabalho para o Correio 
Braziliense, _que teve a oportunidade de publicá-lo quan
do eu estava no exterior, mas eu gostaria que constasse 
nos Ana~~ meu pensamento a re-speito dessa matéria, que 
~JUJgo-Cl.a maioi- lmpol-tâncfa. 

E nós estamos vendo, não digo que haja unanimídade, 
talvez exiSta Uffia grande rriaioria de Vozes a favor da re
presentação de Brasília, mas não existe é um consenso a 
respeito da forma dessa representação. Existem alguns 
que pensam em Câmara de Vereadores; outros em As
sembléia Legislativa; outros pensam nas duas coisas; ou
tros penSam na i-epreSC:ntação ~3. Câmara dos DeP~ta
dos, representação no Senado,_ eleição de governador, in
dicação de gov~rnadÕr. Aí é~~ f?-1~~- um cm1senso para 
verificarmos qual a melhor forma de representação do 
povo aqui na cidade de Brasília. 

O Sr. Lomamo Júnior- V. Ex• me concede um apar
---te? 

-0 SR. JUTAHY MAGALHÃES -Com todo o pra-
zer, Senador Lomanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior- S_enador Jutahy Magalhães, 
V. Ex' fl!z um, pronunciamento da maior envergadura e 
da maior atualidade. Em todas as reuniões que temos 
participado ultimamente- e ainda no sábado participa
ln Os de um encontro com os empre:sários de Brasília, ten
do-à frente os dirigent~ de suas principais associações 
profiSSionais de çla~Ji_e, e te,ndo presente, também, os seus 

_familjares-::- sentimos ~te anseio. Anseio que se_ esboça, 
que se registra, constantemente, em todos os pronuncia
JILentos que algum brasiliense ou alguJl)a personalid,ade 
ejue reside em Brasília, expressa: uma representação para 
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Brasília. El!_ confessO_Iil V. Ex~ que, no início, achei que 
Brasilia não deveria ter representação política. Uma Ci
dade em formação, uma capital ern moldes os mais mO
dernos, os mais avançados, ainda sem uma sociedade 
amadurecida._ Mas Brasília ultrapassou a todas as nossas 
expectativas, surpreendeu-nos a todos, crescendo mes
mo, no meu entender, de uma maneira assustadora e até 
desordenada. A grande Brasília, hoje, já apresenta, 
sobretudo na sua periferia, aqueles aspectos de uma ci
dade sofrida, de uma cidade infeliz, de uma cidade com 
as mazelas dos subúrbios das mcgalópoles brasileiras. 
Nós n-ão -qileremõs que Brasília seja uma megalópole, 
não desejamos que Brasília venha a ser uma megalópole, 
porque ela foi criada, exatamente, para ser o cérebro, 
para ser o ponto de convergência das aspirações nacio
nais e ela deve moderar_ o seu crescimento. Brasília deve 
moderai-, d.eVé'Ci-escei menos do que está crescendo po
PuricTõnatmente. Mas, hoje, que ela já ultrapassa os li
mites, a casa de um milhão de habitantes- segundo al
gunsjã chega até a um milhão e meio de habitantes- eu 
mudeí o meu pensame:õto.- Mas, também acho que nós 
rlã"O devemos_copiãr -a representação rOtineifa, a nieSma 
representação das demais capitaís brã.Sileiras: BrãsíHa é 
diferente: é o DiStrito Federal ciiado em moldes comple
tamente diversos d-ã velha Salvador, de São Paulo, do 
Rio de Janeiro; é o cérebro da Nação; é o coração da Pá
tria; é o ponto de cõnvergência das nossas legítimas ,e 
mais sentidas aspirações. Portanto, ela tem que ter uma 
riova representação, em novos moldes. Na minha opi
nião, pela convivência de quaSe 13 anos nesta cidade, eu 
sugeriria no brilhante discurso de V. Ex• e, quando V. 
Ex' defendesse o seu pensamento Ou quando estudasse, 
mais uma vez, o tij)O de representação que Brasília deve 
possuir, a minha sugestão é de que Brasflia tenha uma re
presentação na Câmara dos Deputados e no Senado da 
República, Não creio que uma assembléia legislativa ou 
mesmo uma câmara municipal ou uma câmara de verea.
dores, ou uma câmara distrital, ou todos esses órgãos, 
essas representações, acredito que elas não serão benéfi
cas para a nossa jovem capital. Portanto, está é a minha 
opinião. Quero cumprimentar V. Ex• Foi bom que V. 
Ex' não deixasse-esse parecer apenas nas paredes do se
minário, mas o trouxesse aqui para o Congresso Nacio
nal, por que aqui é a caixa de ressonância das aspirações 
nacionais, daqui a Voz do Brasil vai tomar conhecimen
to, o povo vai sentir que V. Ex• trouxe uma contribuição 
muito valiosa, Eu o cumprimento, na qualidade de seu 
conterrâneo, de seu admirador; mais uma valiosa contri
buição qUe V. Ex• traz ao Senado da República e a esta 
BrasOía que é uma fonte perene das nossas inspirações, 
que é, sem dúvida alguma, o grande, um perto horizonte 
das nossas esperanças. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Loman
to Júnior, é sempre um prazer ser aparteado por V. Ex•, 
por sua generosidade_ pelas palavras elogiosas- que dirige 
ao seu. compan~eiro de partido e, principalmente, de re
presentação política do Estado da Bahia. 

Mas, V. Ex• fala no crescimento de Brasília. Dizem 
aquelas pessoas, como o Senador Passos Pôrto, que aqui 
vivem desde o início de Brasília, corno o Senador Virgílio 
Távora, que a cidade fOi coristruída para uma previsão 
de_um milhão de habita~tes no ano 2000 e, hoje, já temos 

~ 1 ~ilh~? e 300 m11 habitantes, segundo o último censo. 
_Então, veja V. Ex• Que o crescimento de Brasflia sUpe

rou q_~alquer So_nho dos seus criadores. 

O Sr. Virgflio Távora- Permite V. Ex• uma obser
vação? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não, com 
todo o prazer. 

O Sr. Virgílio Tá~·ora - Apenas uma pequena r~
cação: um milhão não; 522 mil habitantes era a previsão 
para o ano 2000. 
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, O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois a mirri jã 
chegou com a idéia de l milhão e 200 mil. 

O Sr. Passos Pôrto - Para o Plano Piloto. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sim, mas daí 
para cã, eu falo em toda Grande Brasília. 

O Sr. Passos PôriO-- A proje<;ão era para 600 milha~ 
bitantes no Plano Piloto. Agora, as cidades·satélites ê 
que tiveram um desenvolvimento anormal. A cidade
satélite de Taguatinga, que foi criada de uma maneira 
inesperada ... 

O Sr. Lomanto Júnior - Algumas cresceram, outras 
incharam. 

O Sr. Passos Pôrto- ... algumas que surgiram ao lon
go do desenvolvimento desordenado, e com a explosão 
demogrãfica do Pais, era de se prever, e os se_us_ constru
tores previram, de que aqui seria também, porque aqui 
acumulamos a condição de_ centro administrativO~ centro 
político do País e pólo de desenvolvimento do O~te bra-_ 
sileiro, Esta condição não pode se excluir de Brasília. 
Daí, a necessidade, realmente, da sua representação polí
tica, porque a representação não é só do Plano _Piloto; é 
de todo ·o Distrito Federal, que tem populações oriundas 
de vârios pontos do País e já filhos desta região, sua área 
geoeconômica, interesses que já estão em volta do DiStri
to Federal e que devem merecer, realmente, a representa
tividade política. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex• o esclarecimento e eu gostaria, Srs, Senadores, de 
trazer aqui, também, a contribuição do i:loSso Compa
nheiro Almir Pinto, que está-impedido, no momento, de 
apartear, por estar presidindo a nossa sessão. E o nosso 
companheiro e querido amigo manda um bilhete, decla
rando: 

"Ao invés de GOvernador, Brasília, à maneira da 
antiga Capital, Rio de Janeiro, deveria ter um pre
feito e uma câmara municipaL" 

E: o que eu disse anteriormente: o que está realmente 
faltando é um consenso tia forma de representação da 
população de Brasflia. Isso será_alcançado por debates, 
debates provocados pelo Correio Brazi/iense e debates 
aqui, no Congresso Naclonal, na nossa Comissão do 
Distrito_ Federal e com a sociedade brasiliens_e_,_En_t_ão, 
desses_ debates, dessas conversas, desses entendimentos, 
surgirá um consenso para ver a forma de representação 
desta Cidade. 

O Sr. Passos Pôrto - Permite V. E~•. ainda? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pois não. 

O Sr, Passos Pôrto - Para responder à sugestão do 
nosso Presidente. .. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Servirei de inter
mediário, com prazü. 

O Sr. Passos Pôrto - O nome de Governo do Distrito 
Federal veio na Constituição de 1967, para atender à le
gislação tributária. :e. que, como município, Brasília não 
podia receber o Fundo de Participação, o ICM. Então, o 
autor do anteprojeto, que era o saudoso Vice-Presidente 
Pedro Aleixo, incluiu, por sugestão da Procuradoria do 
Distrito Federal, o nível de governo para Brasília, a fim 
de que se pudesse receber os recursos tributários que são 
devidos aos Estados. E: só esta a razão. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Veja V. Ex•, 
nobre Senaaor Passos Pôrto, como foi interessante e 
oportuno tratarmos deste assunto no dia de hoje. Numa 
hora como esta, em que ficam poucos representantes do 
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Senado em Plenário, nós podemos debater, conversando 
e trocando idÇias. E V. Ex• e os demais aparteantes estão 
trazendo contribuições valiosas para o meu pronuncia
men"fo. Estou fazendo a história de Brasília, história 
política desta Capital, como foi instalada aqui, os 
problemas da representação da Capital, as idéiaS que 
surgiram em 1968 e que não puderam ser implementa
das. Então, com esses apartes, estamos colocando nos 
Anais do Senado Federal um pouco da históría desta CÍ· 

dade. E eu agradeço a V. Ex~s a contribuição. 

O Sr. Guilherme Palmeira- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Concedo o apar
te ao meu nobre companheiro, Senador Guilherme Pal
meira. 

O Si-. Guillieime Palmeira- Nobre Senador Jutahy 
Magalhães, quero também congratular-me com o pro

-nuneiàmerúo -de V, Ex•, pela oportunidade e pela lucidez 
com que focaliza essa grande reivindicação, essa ânsia 

_ me~mo da população do Distrito Federal em ter a suare
presentação no Congresso Nacional e, também, defen
dendo a criação de assembléia legislativa ou câmara dos 
vereadores. Sabemos que há várias propostas, já houve 
váriaS erriendas à Co nstítuição, propondo representação 
política para Brasília. Entretanto, como bem frisou V, 
Ex•, não houve um consenso a respeito do que seria me
lhor, do que serviria melhor a Brasília. Eu acho que a 
Comissão -do Distrito Federal, tão bem presidida pelo 
nobre Senador Alexandre Costa, que tem promovido 
uma série de encontros e diálogos com autoridades do 
Distrito Federal, pode, perfeitamente, ampliar, trazendo 
aqni a presença _de representantes dos dí~~~sos segmen
tos da sociedade brasiliense, ouvindo também a classe 
política nacional, e daí condensar um projeto que seja 
discutido c_om o Poder Executivo, no sentido de se en
contrar um denominador comum pa:ra que Brasília, real
mente, possa exercer o seu direito constitucional de vo
tar. O povo brasiliense anseia por isso, em ter os seus re-

- presentantes que possam se dedicar aos seus_ problemas. 
Na yerdade, nós, na Comissão do Distrito Federal, nos 
esforçamos, mas temos outras atividades, temos os inte
resses dos nossos Estados, e não podemos dar, evidente
mente o tempo integral que Brasília reclamaria, Portan
to, acho oportuno seu pronunciamento. E vamos ver se 
conseguimos, através desses encontros, através dessas 
conversas, desses pronunciamentOs, atülgff acluilo que 
deseja a população de Brilsília: chegar a uma represen
tação para o Distrito Federal. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. 
Ex.•, Senador Guilherme Palmeira, a contribuição que 
traz ao .meu pronunciamento, e fica ariotada a sugestão 
de V. Ex• para que a ComiSSãO j:lron\Ovã debates sobre o 
assunto, para ver Se daí firamOS um- projetO a s-er apre
sentado para discussão e votação nas duas Casas do 
Congres~o. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Não hã motivos juridicos que justifiquem o silêncio 

eleitoral do habitante do Distrito Federal, que passou a 
ser integral depois que se suprimiram, no País, as 
eleições diretas para Presidente e Vice-Presidente da Re
pública. 

Os empecilhos constitucionais atuSlmente existentes 
são facilmente contornáveis, através de emendas consti
tucionais que, como tantas outras, já modificaram para 
melhor o perfil democrático de nossa Carta Magna. 

Pesquisa realizada pela Bilioteca do Congresso ameri
cano, recentemente mostrou que, de II S Estados pesqui
sadores, aperias dois ( o Brasil e os Estados Unidos da 
América) negam o direito de representação no Congres
so Nacional aos habitantes de seus Distritos Federais. 10 
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A insignificância do_s números é tão notável que nos 
impede de ver nessa atitude isolada um reflexo de bom 
Senso" e de_conveniência politica, 

E se o exemplo de Washington foi ponderável para os 
nossos constitucionalistas é bom relembrar como ele é 
_discutível mod~rnamente, e, até mesmo para os mais fer
renhos federalistas norte-americanos. 

Ê conhecido de todos o exemplo histórico que forçou 
os Founding Fathers da América a instalarem no Distri
to de Columbia a capital dos Estados Unidos. 

Num dia de 1783, estando o COntincintal Congress 
reunido em Filadelfia foi surpreendido por centenas de 
soldados revolucionários, que vinham, drogados e vexa
toriamente, solicitar pagamentos em atraso. 

O ilicidente coriStrangedor durou horas e somente à 
tarde foi debelado. O Congresso, em pânico, solicitou 
proteção da polícia às autoridades da Pennsylvania, mas 
esta lhe foi negada. 

Daí a idéia de ter um Distrito Federal destacado das 
autoridades estaduais tomou forma, e foi escolhido, 
como local apropriado, o DistritO de Columbia, forma
do de doações territoriais dos Estados de Maryland e 
Virgfiüa. --

E a instalação da nova capital fez eVoluir um regime 
jurídico que lhe impedia eleger representantes no Con
gresso e a forçava a ter uma administraÇão muniCiPal 
muito dependente da União. 

Mas o ideal democrático dos moradores do Distrito 
Federal americano não estagnou e conseguiu sucessivas 
vitó"rias, rriais sigriificativas que aquela característica es
pecial de ter na Câmara dos Representantes e no Senado 
Federal Comitês ou Comissões a ele especificamente de
votados, 

Em 1961, a emenda n"' 23 à Constituição Federal deu 
aos habitantes do Distrito de Columbia o direito de-vo
tar para eleger o Presidente e o Vice-Presidente da re
pública. 

Em 1970, aquele Distrito obteve o direito de enviar à 
Câmara dos Representantes um delegado, embora sem 
direito de voto. -

O ano de 1974 garantiu ao mesmo Distrito o home ru
fe! istO é, o direito de governar seus próprios negóciOs e 
exercer os mesmos direitos que os cldadãos dos outros 50 
Estados, elegendo seus administradOres, 

Enfim, em 1978, passou no Senado Federal a reso
lução conjunta, antes aprovada na Câmara dos Repre
sellfãntes, permltin-do aos cidadãos do Distrito de Co
lumbia o direito à representação no Congresso, 

A proposta obteve, nas duas casas legislativas, 2/3 de 
votos positivos, mas para ser operacional terá de reco
lher, também a ratificação de 3/4 dos 50 Estados
membrQs, que têm sete anos para manifestar a sua ade
são ou não. 

Constata-se, pois, que o país que nos serviu de modelo 
está em atitude de espera, embora os liberais e os demo
cratas acreditem que a onda crescente das reivindicações 
pelos direitos humanos só possa influenciar positívamen
te a decisão final, no sentido de beneficiar, pela represen
taçã~ no Con"gresso, a ni.ais de 750.000 americanos que 
vivem na capital do País. 

Quem compulsa os anais do Senado Americanoll 
constata, necessariamente, que os argumentos mais pon· 
deráveis e lógicos estavam com os parlamentares favorá
veis à mudança de uma atitude discriminatória e indese
jável, que só se explica por um desagradável acidente da 
História. 

Os oposicionistas se mantiveram no formalismo jurí
dico e nas significações semânticas vulgares, mostrando 
que o federalismo seria violentado se uma entidade, não 
federada e dependente, tivesse os mesmos poderes dos 
Estados federados soberanos; que a criação de um 
pseudo-Estado sem autonomia financeira, sem área rural 
e sem constituição própria diluiria o direito de sufrágio 
igual dos Estados-membros e que melhor seria fazer vol-
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tar o DisfrTto de Coh.imOi!lao ESt"idO-de Maryland do 
que perpetuar a desigualdade entre Columbia e as outras 
entidades estatais, que não recebCm da União, os favores 
e priVilégios que são prodigalizados a Washington. 

Entretanto, pareceram~nos mais raz_oâveis os pronunw 
ciamentos dos senadores Siriipâticos-à idéia da represen~ 
tação política para o Distrito Federal. - -- . 

Mostraram eles em geral, (e isto vale para Brasília), 
que_ os Fundadores, ao negar o sufrágio a ~olumbia.' 
cuja população se compunha de 14.000 pessoas apenas, 
em 1800, não podiam antever o progresSo e o aumC:õ.to 
demográfico que esta _região assistiria, de riiodo a 
transformar.se em verdadeira capital do mundo livre. 

Foi ··exatamente, segundo algunS, a pouca população 
do Distrito de Columbia o que impediu os Federalistas 
de pensar mais deHilhadamente em sua -esúutuia políti~ 
ca. 

Os Senadores RepubliCa-nos _Strom Thurmond e Ed
ward Kennedy situaram o_s_Estados Unidos ao lado do 
Brasil e da Nigéria, e estranharam que tão poucos países 
tenham seguido o mau exemplo norte-americano. 

Para Kennedy, a causa da representação política para 
Columbia não é nem liberal nem conservadora, nem de 
esquerda ou de direita. Ela é matéria de justiça elemen
tar, e de direitos fundamentais, que os Estados Unidos 
devem pregar integralmente em Casa, antes-de si-torna
rem, no exterior, os porta-vozes dos direítos-humanos, 

A causa só teria de surpreendente e insólito o fato de 
mostrar que foi negado, durante tantos anos e a tantas 
pessoas o direito de votar. 

Para ele, o direito de voto do Distrito não foi realmen
te encarado pelos Fundadores, pois eles se desligaram da 
Mãe-Pâtria exat.imente por não concordarem com,, "a 
tributação sem representação". 

No seu entender, manter o estado atual de coisas é dis~ 
torcer a história e deíxar persistir no -Novo Mundo uma 
última colônia, que é o Distrito de Columbia, cuja pQpu~ 
lação ultrapassa a de 7 Estados e paga anualmente à 

Nação uma·grande soma de impostoS, sem dizer que ali-
mentou as tropas, que lutaram pelo País, sofrendo inú
meras perdas na guerra do Vietnã. 

Acusou os opositores de temer que os cidadãos de Co
lumbia elejam representantes muito liberais, urbanos, 
negros e democratas, e afirmou que um americano só_ê 
livre se tem voto para eleger os homens que escrevem as 
leis de sua Nação. 

E díSse qUe o Oisfdto Federã.I n:ão é apenas um ffiuseu 
coleciõnador de monumentos federais e de edifícios go
vernamentais, mas antes o lugar onde vive e trabalha 
quase um milhão de homens, mulheres e crianças. 

f:: evidente que tais argumentos se aplicam à situação 
de Brasília., onde o número dos sleeping citizens, dos ci
dadãos que não votam é exatamente o dobro da popu
lação do Distrito de Columbia. 

E não podemos responder senão com. ••sim" à pergun
ta, que nos foi feita pelo Correio 8T(Jzi/iense. 

E lógico que Brasília,--coriio qualquer Õutra cídade 
grande, culta e instruida precisa do vot<:'· 

A Comissão do Distrito Federal, eXistente _no Senado 
Federal, não pode cumprír com isenção, ne'?_tot~) ~?~-
petência, as atribuições de porta-voz dos interesses do 
Distrito Federal. 
- A cidade cresceu e se amadureceu, acumulou calada 
problemas e insatisfações, e qUer ter või nos órgãOs polí
ticos que compõem a Nação. .- . _ 

Ser brasiliense não (': ser brasileiro de segunda classe. S 
estar em cantata direto com a atualidade política, aqUi e 
do exterior; é escutar vozes abalizadas de cieiltistas polí
ticos e de homens de Estado; é usufruir de um sistema_de 
ensino inovador e eficiente, vOltado predominantemente 
para os problemas públicos. 

Sua dependência económica relativamente à União, 
não é motivo para que lhe seja negada qualquer manifes
tação de independência política. 
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A população j~vem de Brasília quer exercer um direito 
fundamental de todo o cidadão, que aqui, por ela, nunca 
pÕ.dC- Ser efetivado. 

Pensamos sinceramente que o direito de voto, mais 
amplamente dado ao jovem brasiliense, canalisaria para 
o local competente muito da energia poHtica e da vonta
de de participar que ele utilizi às vezes violentamente, 
no campus da Universidade de Brasília, que esta sim, de
véria ser o lugar seguro e neutro, avesso às' movimen
taÇões polítlcas- paitidárias, vez que só a ciência ali deve
ria: Ser venerada:~ 

Que se faça, pois, um referendum popular e se consul
te.aos interessados sobre as suas preferências. Ao brasi
liense, de responder se Brasília precisa de_ voto. E, a nós, 
de implementar o resultado majoritário de sua vontade. 

Limitando-nos a dar o nosso ponto de vista, diríamos 
quejâ nos manifestamos favoráveis à idéia de uma repre
sentação política no Distrito Federal, quando do parecer 
oral à Proposta-- de Emenda à Constituição n~ 83, de 
1981, de auL?ria do nobre Deputado Mauricio Fruet. 

ECOriCIU.li'-;aniOS. parafraseando o jurista francês _Jo
seph Barthê Barthêlemy, quando opinou favorávelmente 
ao voto das mulheres em 1923: 12 

O Brasiliense deve votar: 
1) porque a lógica democrática o exige; 
2) porque o bras.iL.ense t.~m direito a defender; 
3) porque ele deve prestar serviços à comunidade; 

--4) porqu"" o eXercício dos direitos poliLicos st.r-lhe-á 
útil. 

i) Marcelo Caetano, D"ireito Consiitucional, vol II, 
p.62, citado pÕr Oswaldo Trigueiro, Direito Constitucio
nal Estadual, Rio, Forense, 1980, p. 275. 

2) Ato Adicional- Lei n9 16, de 12 de agosto de 
1834. 

3)" -M. de Carvalho Barroso, a atuallei orgânica do 
Distrito Federal, Fontes históricas e elaboração legislati
va, texto e cOmentários, vol II,-Rio;Secretaria Geral das 
finanças, 1953, -p. 94. _ 

4) V. Jorge Carpizo, Federalismo en Latino
américa, UNAM, Instituto de Jnvestlgaciones Jurídicas, 
México, 1973, p. 69.Também Luiz Pinto Ferreira, tradu
zido por Héctor FiX-Zamudio, El sistema federal brasi
!ei'io, Fondo de Cultura Económica, UNAM, México, 
19]2, p. 174. 

5) Idem, p. I 75. 
6) Idem, p. 175. 
7) M. de Carvalho Barroso, op. cit. nota n~> 3, p. 94-

95. 
8) Luiz .P.into Ferreira, op. cit. nota n~> 4, p. 177. _ 
9) 0Swaldo~1'fliUeiro, op. cit. nota n"' I, p. 269-293. 

1 D) Congressional Quarterly, Almanac 95th Con-
gress 2nd session ... 1978, volume XXXIV, Washington, 
DC, p. 793. 

11)- V. Cóilgressional Digest,- october 1978, p. 225-
255 -Controversy oVer givíilg "the District ofColumbia 
H ouse & Senate Seats in the U. S. Congress, Pro & Con 
- Washington, D.C. 

Pronunciaram--se _contra os Senadores: 
bewey F, Bar_tlett (Oklahoma) - Republicano; 
Jesse Helms (North Carolina) - Republicano; 
Orrin G. Haleh (Utah) - Republicano; 
Cbades E._Wiggins (California)- Republicano; 

__ Carlos J. Moorhead (California)- Republicano; 
- p_ronunciaram-se a favor os Senadores: 

Strom Thurmond (South Carolina) - Republicano; 
Edward Kennedy (Massachusetts) - Democrata; 
)~dward W. Brooke (Massachusetts)- Republicano; 

__ John Buchanan (Alabama)- Republicano; 
Parren J. Mitchell (Maryland)- Democrata. 

J2) _Jo.S_f:r)fi Barthe!êmy, citado por J. C. Brandi 
Aleixo, O voto do analfabeto, Revista de Informação 
Legislativa, nQ 71, Brasilia, Senado Federai, 198[, p-. 15&. 

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

o SR. PRESIDENTE (Aimir Pi,;-to)- Por permuta, 
concedo a palavra' ao nobre Senador Passos Pôrto. 

Sábado 14 1729 

O SR. PASSOS PÓRTO (Para uma comunicação. 
Sem revisã_o do orador.) --Sr. Presidente e Srs. Senado
res: 

Desapareceu, no último dia 5 de maio, em nossa Capi
tal, o jornalista, poHtico e desportis-ta Rob~rio Garcia. 

-FOi ele, .Sr. Presidente, uma das figuras mais singulares 
dã SoCiedade do meu Estado. Filho de uma família de 10 
irmãos, ele era o mais velho e cotnpletaria no próximo 
mês de junho, 75 anos. Robério Garcia fOi uriljo-rniilista 
do$~ mais cOmbativos. Dirigiu a Folha Popular, no meu 
EStado, ]Õrnaf do Partido Comunista do Brasil - se di
zia e se sabia que ele era um marxista-leninista. Durante 
as -criseS da democracia no Brasil, ele por várias vezes foi 
preso, e era respeitado pelos seus interlocutores, porque 
tinha a sinceridade _de_se dizer um marxista-leninista. Era 
um pensador poHtico, Sr,_ Pfesidente. 

Homem de uma coerência invulgar e, embora de 
família de origem modesta, seus irmãos se projetaram na 
vida política brasHeira: Garcia Neto, seu irmão, foi De
putado Federal e Governador do Estado do Mato Gros
so; Luiz Garcia1_b-ePUiado Federal e Governador de Ser
gipe ~. hoje, ele tem um seu sobrinho na Câmara Fede-
ral, ~ ilust~e Deputado Gilton Garcia. -

Mas, realmente, Sr. Presidente, Robêrio se Projetou 
no meu Estado-Como desportista. Foi presidente do clu
bC: mais _g l!-ei-ido do meu Estado, o Clube Esportivo Ser
gipe; foi; também, presidente do Vasco Esporte Clube, 
mas foi sobretudo- como Presidente da Federação Sergi
pana de Despor-to~ que ele criou o futebol profissional da 
minha terra. 

Detentor de grandes glórias na área esportiva, foi um 
homem que deixou na história do nosso Estado uma tra
dição de seriedade de equilíbrio e de vocação para as 
ca~sas populares. Já no fim de sua vida, dedicou-se à 
agricultura; foi um criador de raças s_e(ecionadas; o in
trodutor da cultura de melões na minha terra. 

De modo, Sr. Presidente, que ao seu desenlace, a so
ciedade sergipana o acompanhou ao Cemitério ·santa 
Isabel, e todo o povo sergipano, em sinal de respeito à
quele homem que se projetou na nossa sociedade, pela 
sua coerência, pela sua vocação pública e pelo seu amor 
às causas do povo da nossa terra, eu desejaria aqui, a 
exemplo do que fez a Assembléia Legislativa do nosso 
Estado e a exemplo do que fez a representação política 
da nossa terra na Câmara dos Deputados, deixar consig
nado o nosso voto de pesar à sua família por esse desapa
recimento pranteado por toda a sociedade da nossa ter
ra. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Rresidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto) -Concedo a pa
lavra ao nobre Seêtador l:lelvídio Nunes. 

O SR. HELVID~O NUNES (Pronuncia o seguinte 
discur3o. Sem revisão do orador.) -Br. Presidente e Srs. 
senadores: 

Desejo tratar, na tarde de hoje, de dois assuntos liga
dos ao setor educacional. O primeiro diz respeito a uma 
situação que estã prestes a ocorrer em Brasília, se provi· 
dêndas ilão forem determinadaS pela atual Secretária de 
Educação, professora Eurides Brito. 

Ê que, Sr. Presidente, os professores do Distrito Fede
ral sã,o classificados em três categorias, com remune
ração diferenciada: Classe "c", a mais elevada, com Ji
Cencí~üura plena,-percebe ·crS 178.041,98, por 20 horas 
semanais de aula; Classe "B", intermediária, com licen~ 
ciafui'à cu-rúi, percebe Cr$ 130.3!f0,09 e Classe "A", a 
mais baixa, com o curso normal, percebe Cr$ 77.318,33 
mensais, tambéfn com 20 horas-aula semanais. 

A Secretáfia --ae EdUCação, que vem demonstrando 
competência e espírito público no desempenho das suas 
elevadas funções, está ultimando providências para que 
sejam ministrados cursos, _às professoras Classe "A", 
com os quais não só passarão à Classe "B", como terão 
seus conhecimentos aperfeiçoados, em benefício da po
pulação escolar da rede oficial. 

.-Sr. Presidente e Srs~ Senadores, uma situação injusta 
poderá ocorrer, apesar da salutar iniciativa da Secretária 
de Educação. ~ que só poderão fazer os cursos para 
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aperfeiçoamento, e conseqUente progressão funcional, as 
professoras normalistas que tenham feito o CurSo No r~ 
mal de 4 anos de duração, ou com "3 anos e cursóS adicio
nais. 

O Curso Normal com 4 _anos de duração é relativa
mente recente e, até hoje, a Secretaria de Educação do 
Distrito Federal s_ó_ promoveu um curso adicional, no 
sentido das exigências formuladas. Com iSso, um eleva
do número de dedicadas professoras, que só não cursa
ram o Normal de 4 anos porque à época tal curso não 
existia, serã prejudicado e impedido não só de se aper
feiçoar profissionalmente, mas de pleitear uma remune
ração mais jUsta e condigna. 

E o pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ é que as pro
fessoras que serão discriminadas são justamente aquelas 
que, em geral, têm mais tempo de serviço, muitas delas 
com 10, 15~--20 ou mais anos dedicados à nobre causa da 
educação. 

Façe, pois, Srs. Senadores, um apelo à Secretária de 
Educação do Distrito" f_ederal, professora Eurides Brito 
da Silva, no sentido de que estenda os beneficiaS dos im
portantes cursos que pretende implantar, atravês de con
vênioS, a todas as professoras normalistas do Distrito __ 
Federal, com o mínimo de 2 anos de exercício, pois assim
estará contribuindo, _mais uma vez, com um exemplo 
para a melhoria qualitativa e conseqUente melhoria re
muneratória das mestras que e~ercem o magistério na 
Capital Federal. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, diz respeito ao meu 
Estado. É que o Conselho Federal de Educação apro
vou, no princípio deste rriês, a criação de doís novos cur
sos superiores em Teresina, a serem mantidos pela Asso
ciação Piauiense de Educação- e Cultura. 

Em 1980, a Associação Piauiense de Educação e Cul
tura, que tem como Presidente o Professor Fra_Qci.sco 
Gabriel Batista, submeteu à consideração do Conselho 
Federal duas cartas-consulta referentes à criação de dois
cursos. Determinação posterior ao ingresso das duas car
tas no Conselho Federal de Educação, determinou uma 
suspensão no exame de todos os processos relativos â 
criação de cursos no País. E, em conseqUência disso, du
rante mais de dois anos, ·a Associação Piaui~nse de Edu-

cação e Cultura ficou à espera de uma solução, relativa
mente ao seu desejo de implantar no Piauí os CurSos- de 
Direito e de CiênciaS Contábeis, naturalmente bases 
para a instalação futuramente de mais uma universidade 
no Piauí, mantida, não pelo Poder Público, mas pela ini
ciativa privada. 

Desejo salientar neste instante, Sr. Presidente, Srs. S_e
nadores, que o trabalho principal em favor da criação 
dos novos cursos no meu Estado, deve--se !lO_ Professor 
João Suassuna de Melo Sobrinho. Conheci o Professo~ 
João Suassuna,que nasceu na Cidade dç _Pi9 IX, no 
Piauí, ao tempo em que frequentei o então Ginásio ~ 
hoje Colégio do Crato. De orjgern humi(de, de fam~Iía 
pobre, João Suassuna, tão logo concluiu seu cur:;:o no 
Giriásio do Crato, foi trabálliar e estudar em Recife. Ins
petor de ensino, professor de nível médio e mais tarde 
professor do ensino superiOr. João Suassuna dedicou e 
vem dedicando a sua vida à educação, De maneira que, 
no instante em que o COJJ_selho Federal çj~ Educ:~_ão 

aprova a criação desses.dois cursos superiores na cidade 
de Teresina, desejo prestar uma homenagem ao Profes
sor João Suassuna de Melo Sobrinho e saud_at: a nova 
iniciativa, saudar a friiplantação de mais esses cursos 
que, por certo, vão contribuir para a formação da moci
dade piauiense, dando-lhe oportunidade de alcançar ou
tros horizontes na vida daquele Estado. 

Sr. Presidente e Srs. Senado_r_es, é certo que no Piaufjâ 
funciona a Fundação Universidade Federal do Piauí, 
que vem, segundo a realidade local, prestando inestimá
veis e relevantes serviços ao povo da minha terra. Mas, 
os cursos que, dentro em pouco, ser.ão instalados tam~ 
bém em Teresina devem ser recebidos- e tenho certeza 
que o serão- sob os melhores augúrios, porque oferece-

se mais uma oportunidade de participação àqueles que 
desejam estudar, e, em estudando e aprendendo, oferece-
rem um trabalho mais ativo, melhor orientado em prol 
do desenvolvimento daquela região e, particularmente, 
de todo o Estado do Piauí. (Muito bem!) 

O SR. PREStD~NTE (Aimir Pinto)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE .i REVÚiÀO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir P~nto) -.Concedo a pa
lavra ao no!>re Sr~ Senado~ Lourival ~aptiSta. 

O SR. LO URIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Promovido· peta Secretaria de Assistência aos Municí
piOs, e com Cf integral apoio do Governador João Alves 
Fílho, reaHzou-se, em Aracaju, nos dias 26, 27 e 28 de 
abril passado, o .. I Serninãrio dos Prefeitos de Sergipe", 
que contou com a cooperação da Secretaria de Articu
lação com os Estados e Municípios (SAREM)_- _órgão 
integrante da SEPLAN, a Secretaria de Planejamento da 
Presidêndã- da República, - da SUDENE e do 
INAM PS, cujos representantes acompanharam a reali~ 
zação desse importante Seminário. 

Participaram do conclave reunido para exame, em 
profundidade, da problemãtica dos municípios sergipa- · 
n_os, cerca de 74 Prefeitos, que receberam aulas sobre as
suntos técnicos de administração municipal, ministradas 
por especialistas do Go_verno Federal, e ouviram expo
sições dos diversos secretãrios estaduais a respeito dos 
vãrios programas que o governo estadual vem executan
do. 

No decorrer do Seminário travaram-se proveitosos· de
bates sobre assuntos vinculados ao -Piane]ameOio; aos 
orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios; 
aos Fundos de Partícipação, à Reforma Tributária e à 
atuação dos Tribunais de Contas da União e do Estado. 

Embora, lamentando a precariedade financeira dos 
Municípios em face do acúmuio das necessidades, mas, 
ao mesmo tempo, reconhecendo os esforços desenvolvi
doS pelo Governador João Alves Filho, junto aos ótgãos 
do Governo Federal, no sentido de canalizar para Sergi
pe os recursos indispensáveis à solução dos problemas 
mais graves, os Prefeitos aproveitaram a oportunidade 
da realização do Seminário para um contato direto com 
o Governador do Estado_, a quem trªnsmitiram,, pessoal
mente, as reivindicações básicas das respectivas comuni
dades. 

O comparedinentõ dos ex-Governadoi-es Arnaldo 
Garcez, Josê Rolemberg Leite e Djenal Tavares de_ Quei
roz; do Vice-Govemador Antonio Carlos Valadares; dos 
rgJ_resentantes da SUOEN_E e_do_Ministérip do Interior, 
José Gonçalves de Souza; do professor Amaro Maga
lhães, representante da SAREM, e de grande número de 
autoridades diretamente vinculadas aos interesses e 
problemas municipais, muitci contribuiu para -o êxito dos 
trabalhos e a mais ampla repercussão do encontro dos 
Prefeitos sergipanos. 

Ao ensejo, congratulo-me com o Professor Nicodemos 
Falcão, Secretáiio de Assistência aoS Municípios, cujo 
esforço mllfio coritribºiu para o sucesso e o bril~antismo 
do I 9 Semíilário. 

NO-diScurSO-que pio feriu- ao Chsejó da abertura do Se-
nliilãrio, o GoV-ernador Jo3:o Alves Filho cOnclamou os 
prefeitos ao exercício de uma liderança resp.onsâvel e jus
ta, e resumiu, com clareza e realismo, os problemas e as 
perspectivas dos Municípios, notadamenfe das comuni
dades interioranas. 

Em face da importância e da oportunidade desse pro
nunciáritento do ilustre Governador de Sergipe, solicito 
sua incorporação ao texto desta minha breve comuni
cação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DISCURSO:~ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO GO· 
VERNADOR JOÃO ALVES FILHO, NA ABER· 
TURA DO lSEMINÃRIO DOS PREFEitOS DE 
SERGIPE. 

lenho a dupla satisfação em me encontrar diante dos 
Prefeítos de Sergipe. Em primeiro lugar para registrar 
que, todas as ve:les. que os homens se reúnem para dialo
gar, discutir, trocar informações e permutar experiên
cias, eles estão mais do que dando um passo para a fren
te, estão _alargando os seus próprios horizontes na perse~ 
guição do ideal comum inato a todo homem que é d_o seu 
própiio aprimorãmento. 

Ê, pois, com enorme alegria, que vejo iniciar-se-no 
meu Governo, esse conclave que reúne todos os Prefeitos 
do meu Estado, constituindo-se o "I Encontro de Prefei
tos de Sergipe" num evento que reputo da maior signifi
cação para o aprimoramento político-administrativo da 
própria estrutura estadual. 

Em segundo lugar, desejo dizer a todos os senhores 
Prefeitos que como ex-Prefeito sinto-me plenamente à 
vontade para interpretar e valorizar todos os condiciona
mentos naturais desse cargo da maior importância para 
a funcionalidade do Estado. 

Exerci durm}te quatro anos a Prefeitura de Aracaju e, 
felizmente, a despeito de todas as lutas, que foram enor
mes, consegui realizar tudo que foi possível realizar, 
mas, como -disse ao me afastar do executivo municipal, 
não realiZei tudo quanto desejava. 

Peço-lhes, portanto, que recebam as minhas palavras 
de saudação e de entusiasmo pela realização do I Encon
tro de Prefeitos-de_ Sergipe, e ao mesmo tempo aceitem a 
minhi co!lfissão- pública do respeito e do entusiasmo 
pessoal que tenho pela figura do Prefeito, 

O Prefeito é o líder da comunidade. Sobre os seus 
ombros pesam todas as obrigações e responsabilidades. 
Ele passa a ser o responsável por tudo. Administrar um 
Município é uma tarefa para homens de têmpera, para 
homens dotados de raras habilidades, habilidades que 
precisam mesmo das bênçãos d_os céus para que ele possa 
se desincumbir de suas missões. 

Um Prefeito, via de regra, situa-se dentro de um vérti
ce quase sem alternativas: ele deve administrar recursos 
escassos e enfrentam necessidades múltiplas. Num Esta
do pobre, o que equivale dizer, num Estado pobre de 
municípios pobres, situados numa região de reduzidas 
potencialidades, num Estado onde os últimos quatro 
arios a sêea transformou-se numa calamidade pública, 
ser Prefeito é uma responsabilidade mu_it.o dura. 

Contudo, meus Senhores e minhas Senhoras, cada um 
dos -Prefeitos de S~rgipe que aqui se encontram reunidos 
neSSe I Encontro sãO lídereS escolhidos pelo povo de suas 
comunidades, e a um líder não é facultado senão o espíri
to público e· a dediGação à causa comum do progresso e 
do desenvolvimento dos seus municípios. 

Todos nós temos de estar conscientes de que o Brasil 
se debate coro uma das mais graves crises económicas de 
sua história, tna:s parcela considerável de complicadores 
do itllal estâiio da conjuntura do Pais têm suas raízC:s 
cravadas fora de suas fronteiras. 

Grande parte dos municípios sergipanos tem sido afe
tadQs pela sêca inclemente que a tudo dizima, qtie a tudo 
deStrói. Estiveram e alguns ainda estão sob Estado de 
... Emergência", 

Essa é a realidade. E temos de conviver e de vencer 
essa realidade cruel. -

Gostaria, senhores Prefeitos, de oferecer-lhes neste 
primeiro Encontro, uma fórmula mágica, uma panacêia, 
capaz de solucionar todos os seus problemas. f: evidente 
que não possuo essa fórmula, ou esse dom miraculoso de 
um estalar de dedos transformar dificuldades em benes
ses. 
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Mas, sei que todos os Senhores aguardam uma pai~~ 
vra de orientação, uma palavra do GciVern3dor, uniii pã.
iavra do ex-Prefeito que, como já disse, sab~ reconhecer, 
identificar, e compreender, valorizando, todos os condi
cionamentos de urri Prefeito, Prefeito-de quem c~da co
munidade espera, como o lfder escolhido, soluções para 
todos _os seus problemas. 

Reconheço neste_conclave em que se reúnem todos os 
Prefeitos de Sergipe, cidadãos da mais alta competêncfa 
e de larga experiência. Cidadãos já exprimentadOS ~õã
condução da coisa pública. Sei que todos reconhecem e 
valorizam as responsabilidades que lhes pesa sobre os 
ombros. 

Sei dos compromissos que cada Prefeito, escolhido 
pelo voto dos seus concidadãos, têm para o povo dos 
seus municípios. E ninguém gosta de falhar. Somos t.O
dos polítiCOs, e ·acredito qUe, co-mo eu, nenhum dos se
nhores gostam quando se afirma que "poUtico só sabe 
fazer promessas". 

Na verdade, nenhum poHtico e nenhum administrador 
pode realizar tudo que deseja ou tudo que o povo preci
sa. Principalmente convivendo nos tempos difíceis, tem
po de vacas magras, que estamos a enfrentar: não só os 
municípios, mas o Estado, o Brasil e o mundo inteiro. 

É dentro desse quadro, portanto, que cada Prefeito 
tem de saber selecionar as suas prioridades administrati
vas, sendo que todas essas prioridades devem estar volta
das para o homem, para o Social, pois só com esta visão 
de servir à comunidade e aumentar o bem estar da: popu
lação é que cada um de nós estará cumprindo a-finalida
de de um mandato que emanado povo e que tem de ter o 
povo como sua meta principaL 

Selecionar prioridades para uma administração como 
Prefeito de qualquer município significa estabelecer um 
plano geral de atuação. E preciso estabelecer um roteiro 
e segui-lo à medida das pos~ibilidades municipais. 

Cada Prefeito Municipal é integralmente responSável 
pelo bem estar dos seus munícipes, âa -mesma forma que: 
o Estado é responsável por todos os Sergipanos. Teinos, 
portanto, de lutar todos juntos. A luta é grande, epfeci
samos usar de muita criatividad-e, Prõcurando utÜizar to
dos os recursos e alternativas que temos às maõs. 

Otimismo é- a -emulaçãÓ--m3:íor púá o trabalhO. 
E, SenhOres Prefeitos, com trabalho e otimis~o todÇJS 

os obstáculos serão transpostos, neste dificil desafio que 
cada um dos Senhores têm diante de sL 

Mas, estejam confiantes de que o desafio de todos de 
cada um dos Senhores, é o desafio particular a ser assu~ 
rnído pelo Governador, lado a lado com os bravos com
panheiros de luta. 
Anima~me, sobretudo, portanto cumprimc:ntá-los pela 

realização disse conclave. o I Encontro dos Prefeftos de 
Sergipe, pois ele é uma demonstração que entusiasma, 
uma demonstração de que os Senhores Prefeitos, sabe
rão trocar experiências, dialogar sobre problemas, con~ 
frontar soluções, e encontrar caminhos. Saberão tam
bém traçar idéias gerais para o -plano geral de cada admi
nistração. Saberão reivindicar. E essa prova de espírito 
de luta é eivada de otimismo e de disposição de trabalhar 
por suas comunidades. 

O Governo do Estado de Sergipe enfatiza, neste mo
mento, seu compromisso político conl Cada um dos Pre
feitos Sergip"anos, afiançando-lhe Ci_úe tem-tod3. ~ ~t;za 
de que nenhuma díficuldade é insllpCi"ável quatido ho-~ 
mens de boa vontade se reú:nem para com o espírito 
público, lucidez e inteligência, discutirem os seus proble
mas e encontrarem os melhores caminhos para o desem
penho de suas responsabilidades em_ beneficio dÚ' povo 
sergipano. 

Que cada Prefeito de SergiPe veja no- Góvernador d_o 
Estado um governante que coloca o diâlogo como peça 
primeira das decisões políticas -e que destaca o trabalho e 
o otimismo como os verdadeiros arietes capazes de aba7 
lar qualquer obstáculo, sobrepujando_-o no ardor da luta 
indormida e do esforço consciente. 

Aqui estamos para que durante estes três dias possa
mo_ª discutir princípiOs, coordenar ações, consolidar ide

·ias e sobretudo firmarmos pilares que nos proporcione 
administrar com a comunidade, com as lideranças muni
cipais e Os seus mais lídimos representantes, os Prefeitos. 

Aqui estamos porque temos a consciência de que a 
-ptiiidpal resposta para problemas como desemprego e 
crise social, está na valorização do homem do campo, 
procurando criar -condições de fixação do homem no seu 
lugar de origem, valorizando-o no seu "habitat" a fim de 
que tenha uma melhor e mais digna condição de vida, 
bem como para que o Nordeste, e em particular nosso 
Estado, deixe de osteiltar o lamentável recorde de ser a 
área de maior repulsão demográfica do mundo. 

Estamos cada vez mais conscientes que a solução para 
os dois_ principais problemas do mundo moderno (traba
lho e produção de alimentos baratos) está no campo, 

Nós temos a maior _r~erva de área agricultável não 
utilizada do mundo. Temos vocaÇão agrícola natural. 
Temos a conscii;:n_cia de que a s:iida pari nossos proble
mas estão nas coisas simples: valorização da pequena 
propriedade que em Sergipe respond~ por 70 por cento 
do produto alimentar cultivado; de obras de prC?teçãoàs 
intempéries, tais Como-,-açudes, poços artesianos, pereni-
zação -de rios,_ cac::imbOes, aguadas etc.- - · -

Tais obras, alêm de resolver _o secular problema da se
ca, propiciando ao homem a possibilidade de coDvivên
cia com as estiagens prolongadas, criaram milhares -de 
empregos. 

Estamos em uma época em que necessitamos urgente
mente desglamorizar as obras e nos voltarmos para as 

_coisas simples, objetivas e de grande alcance sociaL 
E, meuS: prezados Prefeitos, estou consciente de que as 

soluções têcnicas para as nossas dificuldades existem, 
são viáveiS e conhecidas. O problema como disse recen
temente o Ministro Mário Andreazza, na última re'lmião 
da SUDENE, é puramente de decisão pollticli. 

O governo de\'e estar consciente que o problema do 
Nõraes"tc: não é apenas problema dos Nordestinos, mas, 
indubitavelmente, o pr~ncipal problema do Brasil atual. 
-E q.ue, mesmo no âmbito das imensas dificuldades por 
que passa o País, seja estabelecida prioridade para esta 
regiªQ que abriga metade da chamada miséria absoluta 
da Nação. Temos plena confiança na sensibilidade de 
notável hom~tn políticº- do Presidente Figueiredo e esta~ 
mo~ confiant~s que serão estabelecidas as condições para 
que_ extirpemos defiriitivamente a misêria que aflora per
manent~mente ne$ta sofrida região e que periodicamente 
explode com as secas, que afrontam nosso povo indomá~ 
vel. 

Os governantes, portanto, têm que ser humildes na 
formulação de seus projetas. Só homens com os pés no 
chão,_sentindo ~agruras das pessoas do povo, com as 
mãos calejadas do martelar do tempo e da diversidade, 
forjados na universidade da vida, mas sobretudo, ho
mens de meilteamadurecida pelo sofrimento e pelo con
tato diuturno com a dura experiência que só se consegue 
cOm o enlrentamento másculo das dificuldades, cuja su~ 
peração não se aprende apenas nos herméticos gabinetes 
de ar condicionado dos tecnocratas, tem a condição de 
aQ_q:!}táf1iariünhOs,-põiS-pCif-eles passaram quando eram 
aPeOas rústicas veredas. 

Enfim, nós que temos a grave responsabilidade de 
conduzir o nosso povo neste momento dificil, nos cons
cierltizemOs que sem absolutamente abdicar de nossos 
vínculos partidários, que não somos Prefeitos ou Gover
nadores apenas daqueles que votaram em nós, mas so
mos os dirigentes maiores de todo nosso povo e nos cabe 
agora que as eleições já foram ganhas o dever inalienável 
de cuidar do bem estar de nossa coletividade globalmen
te, independente de parte dela cultivar pendores políticos 
divergentes dos nossos ou pertencerem a facções políti
cas diversas. 

Co_mpete-nos lembrar que a nossa responsabilidade 
assumida ante Deus e ante nossa gente, é de sermos os 
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líderes responsáveis, competentes e acima de tudo justos 
para com todos. O que aliás, se não valesse argumentos 
de solidariedade humana, seria um ato de sabedoria polí
tica, porque o povo respeita e aplaude aqueles, que tem 
espíritos superiores, acima de radicalismos eventuais e, 
certamente, com nossa atitude, conquistaremos o respei
to e quem sabe, o futuro voto daqueles mesmos que vo~ 
taram antes em_nossos adversários. 

Deus, criador e mantenedor de_ todas as coisas, fonte 
de todo Poder nos conceda a todos nós, Prefeitos dos 
Municípios Sergipanos e ao seu Governador, determi
nação e saúde, para p1 osseguirmos os ideais do povo, 
cujo d_estino e responsabilidade nos outorgou em eleições 
livres e democráticas. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O Sr. Senador 
Mário Maia encaminhou à mesa requerimento de infor
mações. 

Nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento In
terno, o requerimento será examinado pela Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Lembro aos 
Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convoca
do pã.ra uma sessão a realizir-se, hoje, às 18 horas e 30 
minutoS, no plen~rio Q3. Câmar~ c:J.o~ Deputados, desti
nada à apreciação do projeto de Decreto Legislativo n~ 
17/83. CN. 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Nada mais ha
vendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, desig
nando para a sessão ordirlária de segunda-feira, dia 16, a 
se~uinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 
89, de 1982, (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~> 482, de 1982), que au~ 
toriza a Prefeitura Municipal de Ponte Nova (MG) a ele
varem Cr$ 433.786.500,00 (quatrocentos e trinta e três 
milhões, setecentos e oitenta e seis mil e quinhentos cru~ 
zeiros) o montan~e de sua_ dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 483 e 484, de 1982. das Comfs· 
sões: 

-de C~n~fifuição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurididdade, com voto vencido do Senador Dirceu Car
doso; e 

-de Municípios, favorável. 

2 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
29, -de--r983 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n~' 300, de 1983), que aU.: 
toriza a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT) a elevar 
em Cr$ 85.668.358,73 ( oiten'ta e cinco milhões, seiscentos 
e sessenta e oito mil, trezentos e cinqüenta e oito cruzei
ros e setenta e três centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECERES, sob n~>s 301 e 30~, de 1983,~das Comis
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadr:; e 

-de Municípios, favorável. 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 506, de 
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan
dO, noS -termoS do -art. 418 itein I, do Regimento Interno, 
a convocação do Ministro-Chefe do Serviço Nacional de 
Informações, GenerilJ OctáVio Aguiar de Medeiros, pa
ra, perante o plenário do Senado Federal, prestar escla~ 
recimentos sobre as atividades daquele órgão. 
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Votação, em turno úriiCO;-do RequerimentO n~' 636, de 
1983, de autoria do Senador Álvaro Dias, solicit3.ndo, 
nos termos do art, 367 do Regimento Interno, o desar
quivamento do Projeto de Resolução n"' 198, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Resende (RJ), a 
elevar em Cr$ l42.580~()(J(f,UO -rcentõ -e quarentã ·e dois__ 

milhões, quinhentos e oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

5_ 

Votação, em turno úniCO, do Requerimento n"641, de 
1983, da Senadora Euni_çe Michiles, solicitando, n_os ter
mos do_ art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~ 
menta do Projeto de Leida Se_nado n~' 376~~de l98t. de 
sua autoria. que determina a criação de Coordenaçõe$ de 
Educação Ecoló&i"Ca-·na en-shlo" de lq e~~ Gi"aus, e-dã ou
tras providências. 

6 

V o tacão, em turno único, do Requerimento no 642, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos _ter
mos do art. 367 do Re_gimento Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado no 209, de 1980, de 
sua autoria, que altera dispositivos do Decreto-lei n"' 
3.689, de 3 de_outl.!-bro __ Qe I94j, e dá out~as providências. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 643, de 
1983, do Senador Helvídio Nunes, solicitarido, nos ter_
mos do art. 367 do_ R_e_gjmento _Interno, o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado nl'_2l8, de 1981, de 
sua autoria, que limita a aplicação da correção mone.
tãria, e dá outras providências. 

8 

Votaç~o. em turno único, do Requerimento nq 651, de 
1983, de autoria do Senador Martins Pilho, solicitando, 
nos termos do art. 167 do Regimento Interno, o desar-. 
quivamento do Projeto de Reso!ução ri'i 265, de 1981, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Umarizal (RN), a 
elevar em Cr$ 20.004.000,00 _(_Viflte: milhões e quatro· mil 
cruzeiros) o montante de súa dívida (;Qnsoiidada, 

V o tacão, em turno úrtico, do Requerimento nl' 652, de 
1983, do Senador Passos Pôrto, solicitap.do, nos terll).OS 
do art. 367 do_ Regimento Interno, o desarquivamento 
do Proje(o de Lei do Se:nado nq 361, de 1981, de autoria 
do Sena.do Adai_Pert_o Sena, que acrescenta -parãgiafo à 
Lei n' 6.782, de 19 de maio de 1981. 

10 

Votação, em turno único, do Requerimento no 653, de 
1983, de autoria do SenaQor Martins Filho, sqlicitarido, 
nos termos do art. 367 do_ Regimento Interno, o desar
quivamento -do PrQjeto de Resolução n~' Úl, de 1982, 
que autori_za a Prefeitura Municipal de Ceará-Mirün 
(RN) a elevar em Cr$ 130.279.719,24 (cento e trinta mi~ 
lhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e dezenoM. 
ve cruzeiros e vinte e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

11 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 656, de 
1983, de autoria do Senador Aloysio Chaves, solicitan
do, nos termos do art. 367 do R~gimento Interno,_ o de
sarquivamento do Projeto de Resolução n" 57, de 1982, 
que autoriza o Governo do Estado do Rio ÜI'~nde do 
Sul a elevar em Cr$ 206.675.000,00 (duzentos e seis mi-
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thões, seiscentos e se_tenta_e_cjnço milcruzeiros) o mon
tante _de sua dívida consolidada. 

12 

Votação, em turno único, do Requerimento nq 6S7;âe 
1983,_ de autoría do -Seo_ador A!oysio Chaves,_ solic_itan
do, !J-o_s te_rm~_s do a~t. )~7 9<?_ R~gimento_Interno, o de
sarquivamento do Projeto de Res~lução n~' 98, de 1982, 
Que--ãutoriZ?,_a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
(RS) a ete~ar em Cr$ 584.224:200,00 (quinhentoS e oiten-. 
ta e qua:rro-milhões, duzentos e vinte e quatro mil e du
zentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

13 

VoüiÇãõ:,'em segúndO t~rnQ,- do~Projeto -de LÇj do_Se
~ad;n<~·r-~(-de f979~Cfea~toriad~seiúidor lliifo-Bar~-· 
boza,_ qu~ cÍispõe sobre. o ·paic;Iâmento dos prê~íÓs 
3nUaiS .(fe Se"iutO_'S de ·'fã"n10s .. êle·mentilfes, tenao-

PARECERES, sob n•s 1.126 e I.D7, de 1980, das Co
missões~ 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Economia, f;1vorável. 
(Dependendo da votação do Requerimento n9 65~, de 

·1983, d~ autQria do ~_enador Aloysio Chaves, solidf~ildo 
-seja a m;uéria subm~tida a v<?tos.)__ 

14 

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei doS(<-
nado n9 li de 1980, de autoria do Senador Nelson Car
neiro, que introduz alteração na Consolidação das Leis 
do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi
sória ao empregado que reclama, du_ran_te_o prazo de tra
mitação da reclamatória;- tendo 

PARECER. sob nq .LISO, de \981. da Cqmis-são de 
Redação, oferecendo a redação do vencido. 

(Dependendo_ da votaçãq_ do Requerimento nq 65.5, de 
1983, de autoria do Senador Aloysi_o- Chave&..__~oticitãn_cj.o. 
seja a matéria submetida a_ votos) -

15 

Discussão, em tunlo único, dQ Projeto de. Resolução 
nY 11 l, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n~.735, Q_e 1981), que 
autoriza a· Prefeitura Municipal de São Luís (MA) a ele
var em Ci"$ 81.583.500,00 (oitenta e um milhões, qUi
nhentos e oitenta e três mil e quinhentos cruzeiros) o 
montante de: sua dívida consolidad:;t, t_endo __ 

PARECERES, sob n~'s 736 e 737, de 1981, das Çomis-
sões: · 

-de Constituição e JuStiça, pela constituCiOfiãlidade e 
jt,~ridii:idade; e 
· -- de Municípios, favorável~ 

16 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso_lução 
U9 121, de 1981 (apresentado_ pela Comis_s_~o. d~_ Econo
mia como conçlus~o de seu Pa.recer n~~'7_7S! d~ t9~I), que 
autoriza a PrefeitUra Mu~iCípal de Passa -QuatrO (MG) a 
elevar em Cr$ 46.449.200,00 (quarenta e- seiS milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos. cruzeiros) 
o montante de SJ.!a _dívida consolidada, tend.o _ 

PARECERES, sob n's 779 e 780, de 1981, das Comis-
sões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucioilalidade e 
juridiciçiade_;_ e 

- de Munidpios, favorável. 

17 

Discussão, em tuino único, do Projeto de Resolução 
ri~' l78, de 1981 (apresentado pela Comissão -de Econo
tiiiã- com~o conclusão de seu Parecer- nq 1:083; de 198-1), 
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que autoriza _a P.refe~tUra Municipal d~ Belo_ prient~ 
(MG) a étevB.r eni Cr$ 69.673.800,00 (sesSenta i nOve:iill
lhõ_es, seisce!liçs e -~e_ténta e três mil e oitocentos cruí:d
ros) o montante de _sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES,_s_ob nYs 1.084 e 1.085, de 19-81, das Co
missões:· 

-de Constituição e Justiça, pela consti:tucfonalidade e 
juridícidade, COJll voto vencido do Senador Hugo Ra
mos; e 

-de Municípios, favorável. 

18 
Discussão, em tur'no único, do Projeto çle Resolução 

n9·185, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econo
mia como conclusão de seu Parecer n' 1.102, de 1981), 
que autoriza o Governo do Estado do Espírito sa:nto a 
elevar em CrS 75.680.370,00 (setenta e cinco milhões, sei
centos e oitenta mil, trezentos e_ setenta cruzeiros). o mon-_. 
tante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 1.103, de 1981, da Comissão 
-Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicid"ade; c()m vO_to- vencido dos Senad9xes. José fra
gelli e Hugo Ramos. 

19 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 

n9 f-83, de -1981 (~pres_entado pela_ Comissão ~-'? EcC?!lo-: 
mia como_ concJ1,1são de seu . Parecer nq 1.503, de 1981 ), 
que autOrizã a -Prefeitura Municipal de Boa Esperança 
(MG) a elevar em CrS 61.450.200,00 (Sessenta e um mi
lhõ_es, quatrocentos e cinqüenta mil e duzentos cruzeiros) 
o Inon(a:nte de sua dívida cons_olidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.504 e 1.505, de 1981, das Co
missões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

-de Municípios, favorável. 

20 
Oi§çussão, em _tu_rf!~--~~icO, do Projeto--de -Reso!llção 

n~' l44,_ ~~ ~~~7 (ápresenta_do pela Com~~são_ de ~ono
nlia como ·concluSão de seu Parecer n9 827, de 1982), que 
autoriza a Prefe_it!ua Municipal de São Luís (MA) a eie
var em CrS-725.043.150,00 (setecentos e vinte e cinco mi
lhões, quarenta e três mil, cento e cinco cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECERES, sob n9s 828 e 829, de 1982, das ComiS:. 
_ sões:_ 

-de ConstituiÇão e Justiça, pela constitucionalidade e 
jllridícid?de; e-- - -

..::.....de Municfpios, favoráveis. 

O Slt PRESII)EN:TE (Aimir Pinto} --Está encerra: 
_ da a .sessª-9· 

(Levan.ta·se a sessao às 17 horas e 50 miniliàs.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JO'
SELINS NA SESSÃO iJE9,5-83 E QUE. ENTRE
GUE À RJ';VISÃO DI! ORADOR, SERIA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

Ü- SR:- JQ.s:~ UNS - (Pronuncia o seguinte 
discurSO.) --Sr~ PreSidente, ·srs. Senadores: 

Há qufnze dias, aproximadamente, o Partido Deriio
Ct'~ta S~cia~ designou pelo, seu Diretório Nacional, uma 
comissão para oferecer sUgestões sobre o Posidonamen

.. ·to Poiítico dO. p"ãrtido em relação ao Nordeste. 
Dentro dos. _seus o_bjetivos, dentro de sua filosofia, o 

P:bS]ã _se ~_firnui .em_ linhas gerais sobre o_ pr?~~ema r~ 
gional. ASar~, pOré.m, ele procura, especificamente, defi
nir Uma posição maiS direta em relação ao desenvolvi
mentO da região. 

Atendendo a requerimento do Deputado Lúcio Alcân
tara, a Comissão conta com Senadores e Deputados das 
bancadas doS váríõs Estados Nordestinos. Sr. Presiden
te, esta não é mais uma comissão de estudos dentre tan
tas já designadas para o Nordeste. Trata-se de um objeti-
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vo completamente diferente. Embora possa sugerir ?]gu
mas medidas de ordem adJ]]inis~rat~~a e~a procurará, 
sobretudo, definir as grandes linhas de -ãção do Partido, 
fixando-lhe uma orientação sobre .questão Nordestina... A 
conhecida COCENE fez amplos eStUdos, sugerindo um 
vasto programa de governo_ para a região. 

Agora mesmo urna nova CPI foi aprovada, no Sena
do, para estudar as causas da pobreza absoluta do Nor
deste. Tenho todavia, a esperança de que, em vez disso, 
possamos fornecer um roteiro, capaz de posicionar o 
PDS e as suas Bancadas, de modo sistemático e coerente 
sobre essa momentosa questão. Queremos _em suma, 
uma filosofia que una todas as bancadas regionais com o 
objetivo de perseguir um posicíoii.aml:ntO mais definido e 
mais coerente do GoverilO para a região. ~claro que não 
me refiro apenas ao Governo FederaL Esse Posiciona~ -
menta deverá visar a ação das três esferas do Poder. Ain
da hoje se discute o problema da regionalização dO Orça
mento federal. Quando aprovamos recursos a serem 
aplicados pelo Ministério da Saúde, não sabemos hoje o 
que será aplicado distribuído ou em cada região. O orça
mento jã poderia fixar, através de algum critério, Uma
distribuição que visasse reduzir as disparidadeS com que 
hoje_ são tratadas essas regiões. ~ -

O casO da sS.úde, é igual ao da edUcação, ao da agricul
tura e ao da irrigação, tantas vezes por nós defendida. 
Há, hoje, quem defenda a pequena irrigação privada 
contra a grande irrigação pública. Sou daqueles que de~ 
fendem as duas coisas. Num Estado pobre como o nos
so, a influência dos investiinentOs públicos ainda é muito 
maior do que a do setor privado:--

Há que haver prioridades entre as aplicações económi
cas e as aplicações sociais. O desenvolvimento equânime 
do País terá que ser olhado como função do Estado que 
tem obrigação de combater as grandes disparidades, as 
grandes diferenças de renda: os grandes desníveis entre 
brasileiros do Norte, do Nordeste e do Sul. 

Uma política de integração nacional, tanto no sentido 
cultural como político e economia é fundamental. Este é 
um País imenso que dispõe de áreas onde as populações 
se apresentam com grandes diferenças de renda e de 
bem-estar. Uma ação dirí&ida para -Correção dessas dis
torções é absolutamente fundamental. 

As sugestões da Comissão deverão abran&er_ também 
um pos_icionanlinto críticO do _Partidq cj_ue confuã auten
ticidade a-Seus objetívos. É claro que queremos definir 
uma política sadia, equânime e solidária ante o quadro 
do desenvolvimento_ nacional. 

Já não desejamos, hoje, apenas um c-ãpitalismo mode
rado, um capitalismo humanizado como muitas vezes 
pensamos e defe"rideni.os. Hoje, já pretendemos UPJ. "esta~ 
do social" onde a econOmia seja apenaS um méiO para 
chegar ao bem-estar geral da população. 

Pois bem, Sr. Presidente, essa Comissão, que julgo da 
maior importândã, e que certamente rlão confunde seus 
objetiv-õs coin os de tantãS OUtrãs até hoje co.IDpostas, 
não está dirigida para àSU-gestão de um programa de go
verno, mas para um programa partidário, coisa diferen
te, muito mais ampla e abrangente. Tive'a honra de ser_ 
convidado para exercer a sua Presidência. Comei ProPoS
ta de trabalho, dividimos os vinte partÍcipantes em sete 
subcomissões, para analis~rr· o problema sob determina~ 
dos enfoques, abrangendo a indústria e o ..comêrcio; os 
recursos hídricos e a agricultura: as instituições públicas 
e a integração nacional; os programas especiãiS, ho]e tãO 
em moda, e_ os seus recursos financeiros, Esses progra
mas especiais são objetívos de grande: apelo_ político _e so
cial, mas que nunca contaram com os recurso_~ neces
sários para provocar a trarlsformação que deles se espe
ra. Uma outra subcomissão analisará a educação e a saú
de pública~ outra estudará as causas da pobreza ab~qluta 
e a justiça social. Fínalmerite, Uma sétima subcomisSão, 
analisará o problema das secas e as ações de emergência. 

Pretendemos, Sr. Presidente, ouvir, em reuniões ple
nas, as Bancadas Federais do Nordeste, os Governado
res da Região, as Bancadas Estaduais, os Prefeitos e V e-

readores, .bem como as classes produtoras da Região e 
_do País. 
~ Não_c~mos numa política dessa natureza, sem a Soli

dariedade do povo, mesmo porque o Partido não é ape
nas um Partido nordestino. 

Finalmente, pretendemos_ ouvir tambêm os MiniS
térios intCresS:adOs-~é os se"us órgã~s té~nic~s. 

Parece-me importante que, embora essa comissão 
deva precip~ame_nte s~:~gerir _Y,Jl}a polít_ica para o PDS, 
pos""fãtlros també~-_ouvir as Bancadas de outros Partidos, 
pedindo~ lhes sugestões. Não me parece fora de propósito 
um diálogo mais amplo, 1;1,esses termos. Hoje, certas 

, ·questões regjonàis unem Ban.cãda-s 9e Partidos os mais 
-~í_ver~_os,~ J!lÇ>_t!yi.gâ~~- por objetivo~_ s~perpartidários. 

_Por fll"!l,§l"~~-~~sjd_e.t;L_~1 a GQJJli§,!àO_~m_bora valorize a 
crítica dõ qUe fol feito até hoje, paia colher subsídios de 
ordem prática, vãlorizará sobretudo, as sugestões que vi
sem uma nova ordem de coisas mais adequadas aos tem
pos e às questões atuais. 

Era a informaçã~ que q~eria trazer ao-Senado. Agra
deço -~ __ at,;e~ção~~m_gue fui_ouvido por todos. Aos que ti

~-~~reffi __ interesSe e.m- analiSar-o problema regional, sob o 
eDroque-~ãs grande_s aspirações do seu povo, estaremos 

--·ã.bértoS para ouvir e dialogar. 
~-·--·-Era~·o·qt~e tíllha-_acnzer, Sr~ p·reSicte_~te. _( MuÚo bem!) 

DISCURSO PRONUCIADO PELO SR. JOÃO 
CALMON NA SESSÃO DE /2-5-83 E QUE, EN• 
TREGIJE,À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 

.J'UBLlCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOÃO CAÍ.MON (Pronucia o seguinte discur~ 
so.) -Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Apesar do processo de esvaziamento do Poder Legis
-lativo, um processo que entre nós ganhou força a partir 
dos atas institucionais da década de sessenta, o Congres
!iO Nacional dispõe de importantes ~strumentos de 
aÇão, capazes de valorizar seu papel constitucional e, 
desde que adequadamente empregados, auxiliar de for
ma deciSiva na r.ecoriquista de suas prerrogativas. b por 
esse motivo, acredito, que órgãos como as Comissões 

-_Permanentes das duas Casas do Legislativo podem e de-
-=vem ser acionados ao máximo; lffipedindO-qUe se restrin-

- j~Dl ao mecânico- cumprimento do que determinam as 
normas sobre a tramitação de documentos na Câmara 
dos Deputados_ e no Se_nado. Federal. 

A Comissão de Educação e_ Cultura do Senado, a cuja 
presidência a generOsidade de meus pares c-onduziu-me 

_pela terceira v_ez, pretende, dentro desse quadro, tornar
se_um verdadeiro fórum de debates, capaz de desenvol

. -_ .ver_ e fazer circular novas idéias, em condições de contri
buir para a superação dos atuais - e gravíssimos -
problemas que afetam o setor _educacional e o setor: cul-

--turai.-Na verdade, em março de 1977, quando aSSumi 
pela primeira vez a _presidência da Comissão de Edu
cação e Cultura, procureijá_executar um programa desse 
tipo. Foí o _?_I_oieto Educ_ªção, que tinha cOmo sua princi
pal meta preparar um plano de desenvolvimento educa
cional Páfã Se"r aplicado durante os vinte anos finais des
te século, at~ o apq 2.000. 
- I nc_luía-se- no Pf-OJeto Educação, a par de colaboração 

- d9s principais pensadores que se ocupam de aspectos 
educacionai_s, a participação de todos os ex-ministros da 
-Educação e- Cultura. Quando expus essa idéia aos 

- meriJ.brOS-da Comissão, surgiu a indagação sobre a con-
venienCia da:-- cOriVOcãçãO dos ministros atingidos pelas 
punições_ aplicadas com b~se nos atas institucionais. 

-pecidiu-s.e então-.- por unanimfdide, que todos os antigos 
minist!_Q~-· pf'irtencessem aos quadros da Revelução ou ti-

·~v"êSSmsídO põr~ela c"issados, teriam reconhecido seu di
---i-CitO de -preStar essa contribuição. Entre março e ou-

tubro de 1977, portailto, _ a- Comiss;io ouviu os ex:
. iiÍinisífos Pedr~ Calmon, Brígido Tinoco, Clóvis Salga

do, Jarbas Passarinho, Moniz de Aragão, Clemente Ma
fiãOl e Abgar Renault. 

A iniCiativa __ da Comissão sofreu, porém, um sério im
pacto. No dia li de outubro de 1977, quando deveria 
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convocar o professor Darcy Ribeiro, a Comissão viu-se 
diante de um obstáculo levantado pela liderança da 
ARENA. Invocando razões de Estado, nunca suficiente
mente explicadas, a liderança propunha a desconvo
cação dos ex-ministros da Educação atingidos por pu
nições aplicadas com base nos atas institucionais, Como 

- presidente da Comissã,o, recusei-me a concordar com a 
desconvocação. Entretanto, como a Arena dispunha à é
poca de grande maioria no Senado, sua liderança pro
moveu uma reunião extraordinária em que, por cinco 
votos, contra três do MDB, aprovou-se a desconvo
cação. 

Dentre estes três votos, destacou-se naquela tarde his
tórica o do eminente senador Itamar Franco, que lutou 
bravamente para tentar que o rolo compressor da Maio
ria recorihecesse, por uma vez, que há uma força mais 
importante do que o volume de votos, que é a lei, que 
deve ser respeitada e ficar acima de tudo. 
- Diante dquela situação, em um quadro institucional 

que; mesmo em aperfeiçoamento, ainda não era o da 
presente abertura democrática, tentei contornar a si
tuação solicitando aos ministros desconvocados que, 
uma vez que não lhes fora cassado o direito de utilizar os 
serviços postais, enviassem à Comissão o texto de sua 
contribuição. Um dos ex-mlnistros, o atual secretário óe 

-Educação do Estado de São Pauto, Paulo de Tarso San
tos, concordou; o professor e atual Vice-Governador 

- Darcy Ribeiro explicou-me que falaria de improviso, 
motivo pelo qual não preparara texto escrito. Apesar 
disso, os quatro volumes que reúnem as contribuições 
prestadas ao Projeto Educação incluem, ao lado do tra
balho do Ministro Pauto de Tarso, um pronuncíamento 
do professor Darcy Ribeiro, publicado à época pelo Jor~ 
na! do Brasil, que entrevistou a propósito do Projeto 
Educação os ex-Ministros. 

Essa foi a maneira que encontramos de contornar a 
decisão, tomada contra a nossa vontade, de impor mais 
urna restrição à ativ"idade de brasileiros atingidos pelas 
punições revolucionárias, proibidos, até, de prestar um 
serviço à sua Pátria. De minha parte, tive o cuidado de 
não -convocar mais qualquer ministro do período pós 64, 
uma vez que não me paiecia justo que continuassem os 
depOimentos de altas autoridades simpáticas à Revo
l_ução quando os ex-ministros cassados se viam impedi
dos de prestar os seus depoimentos. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR.JOÃOCALMON -Ouço com o maior prazer 
V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco- Senador João Calmon, primei
ramente, para dizer que nós, que na época fazíamos par~ 
te da Comissão de Educação, jamais consideramos uma 
generosidade a presença de V. Ex• dirigindo aquela Co
missão. V._ Ex~ tem engrandecido esta Comissão perma
nente do Senado da República; V. Ex• é um homem 
preocupado com a Educação. V. Ex•, mais do que todos 
nós, sabe que o grande motor deste País será o investi
mento na área educacional. Desde que aqui cheguei, ao 
Senado da República, em 1975, tenho admirado esse tra~ 
balho diuturno de V. Ex.' e quero, nesta oportunidade, 
prestar-lhe, não um preito de justiça, mas também para 
que conste dos Anais do Senado, nesta tarde, a sua 
reação contra aquele momento triste que viveu ã Comis
são de Educação, na desconvocação do ex-Ministro da 
Educação, Darcy Ribeiro. V. Ex' era do partido do Go
verno, mas V. Ex'- foi contrário àquela descoflvocação 
aCintosa contra um ex-Ministro de Estado, contra uma 
figura-_ marca·ntemente conh,ecida, por ser um grande 
educador. Mas, lamentavelmente, como disse V. Ex•, o 
rolo compressor da ARENA, na época, impediu, e aque
la foi uina página triste, negra da história política do Se
nado da República, núma Comissão permanente, parti
cularmente na Comissão de Educação. Louvo aqui, mais 
uma vez, a atitude_de V. Ex•, e a certeza de que a sua pre
sença sempre, na tribuna, defendendo a educação, pedin
do recursos para a educação, às vezes indo contra_os pró-
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prios propósitos do-Governo, V. Ex' cjue é- um homem 
do Governo, demonstra que a_quilo que temos dito, que 
o Brasil só serâ a grande Nação do sêculo que se aproxi· 
ma do 3'? milênio, se ele investir, e inveStir cada vez n1aiS 
na educação. Meus parabéns a V. Ex.' 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço a V. Eiú o pre
cioso depoimento. Gostaria de"-lemb"rar que, na époCa-; a 
Liderança da ARENA tentou convecer-me de que eu de
veria desconvocar o ex-Ministro Darei RibeírO. 
Recusei-me terminantenlenie a acatar essa impOsiç-ão". 
Na hipótese de ter haVido um empate, de 4 a 4, na Co
missão de Educação e CUltura, eu desempataria a favor 
da convocação do ex-Ministro Darcy Ribeiro. 

Agradeço mais uma vez a V. Ex•, nobre Senador Ita
mar Franco, as suas generosas palavras, 

Em que pese a ocorrência desSe desagradável inciden
te, o Projeto Educação trouxe sua apreciável contri
buição para a análise das principais variáveis que vi
nham-- e vêm- condicionando o desenvolvimento da 
Educação em noss_a País. Os depoimentos prestados pe
los especialistas e pelas autoridades convocadas, bem 
como diversos trabalhos técnicos e doutrinários, esp-e
cialmente preparados, compõem hoje um imPortante 
dossiê, reunido em dois volumes, com um total de 1.620 
páginas, e com uma tiragem de 10 mil exemplares dispu
tados por professores e estudantes universitários. Tomei 
ainda a iniciatiVa de propor; àquela época, à Mesa Dire~ 
tora do Senado que firmássemos um convênio cõm a 
Universidade de Brasília. Nos termos desse"_- convênio, 
dezenove expoentes da educação prepararam uma com~ 
pleta radiografia de todo o sistema educacional, do jar
dim da infância, ou prê-escola, à pós-graduação. Desse 
convênio resultaram outros dois volumes. Os quatro vo· 
lumes foram editados conjuntamente pelo própriO -sena· 
do Federal, através de sua gráfica. 

Essa publicação aconteceu já ein 1980, no deCurso de 
meu segundo mandato como presidente da Comissão de 
Educação e Cultura. 

Iniciando, no corrente ano, novo período nesse honro
so posto, propus então, aos membros da ComisSão am
pliar o âmbito dos trabalhos que deram vida ao ProjetO 
Educação, ao mesmo tempo em que se poderia sanar a 
lacuna deixada pela restrição que nos fôra imposta seis 
anos antes. A proposta fo1 aprovada por unanimidade. 

Organizamos, então~- llln ciclo de ·debatú sobre pro~ 
gramas alternativos para educação e cultura no Brasil. 
Vivemos hoje um novo clima político, em que inegavel
mente existe maior liberdade para expo-r e debater novas 
idéias. Partidos de oposição são hoje goVerno -em deZ eS
tados e um sem número-de municípios, recebendo aSsim 
funções executivas e devendo portanto aplicar progra
mas de governo. 

Os problemas a serem debatidos nesse ciclo são da 
mais alta importância. como vencer a estruturai falta de
verbas para o sistema de ensino? 

O Brasil ainda está colocado em 8091ugar, em dispên
dios públicos com a Educação em relaçà.o ao Produto 
Naciõnal Bruto, como proclama o Anuário da UNES-
CO. . 

O Sr. José Lins- V. Ex' me permite? 

O SR- JOÃO CALMON -Com muita honra, nobre 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins- Nobre Senador João Calmon, não 
hã nenhuma voz mais abalizada para falar sobre o 
problema da Educação, no Brasil, do que a de V. Ex•. 
Como membro da COmissão de Educação e como inte
ressado neste problema, bem antes, eu tenho acompa
nhado o trabalho de V. Ex• e, acho que não se tem dado 
o verdadeiro valor a esse trabalho que V, Ex' vem reali
zando. Tudo o que V. Ex.• fez merecia, hOje, como me 
parece que V. Ex• propõe, um simpósio para se avaliar o 
manancial_ de informaç_õe_s __ e de _s.ugestõeS que ai estã à 
disposição do País, para resolver uma das ffiaiores qUes
tõe5- nacionais, que é a questão do ensino. :\1eus para~ 
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b'bn!'ô a_~ v·: E",.;, peto'd1scurso e eSpero que-~ ·cô~i;~ão de 
Educação, agora, novamente, presidida por V. Ex•, dê 
total e integral apoio a V. Ex•, para dar continuidade a 
esse trabalho. 

O SR. JOÃO CALMON - MuitO grato a V. Ex•, 
nob_re _Senador Josê Lins. Eu estou certo de que nós va
mos levar até ao final, sem um acidente de rota, como da 
vez anterior, esse novo seminário que vai Congregar to
dos-os atuais Secretá~ios de Educação e Cult!lrl! .de todo 
O Brasil. 

Prossigo, Sr. ~residente. 

O Sr. Itamar Franco - Senador João Calmon, antes 
que V. Ex•-prossiga, permitã-me um apafte. 

O SR. JOÃO CALMON- Com muito prazer, nobre 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Eu não gostaria de deixar esta 
tribuna sem realçar mais uma luta de V. Ex•, fundamenM 
tal, não compreendida, também na época, pela Lide
rança do Governo. Foi a tentativa de emend·a à Consti-

- tuição, propondo maiores recursos para a edUcação. 
Aquela luta de V. Ex•, que obteve praticamente_o apoio 
unânime do Senado da República e dos Si-S. Deputados, 
infelismente, no COngresso Nacional, ela não pôde ser 
võfada pOrqUe a Liderança do Governo, na época, tam

- bém se investiu contra essa proposta de emenda à Cons-
- tituiçãõ- de- V. Ex• Aliás, Senador João- Calmon, quem 

sabe nesse propósito- nesses ares novos que V. Ex' dis
se que o Brasil sente, sem acidentes de percurso, espera
mos também nós- V. Ex• poderia renovar essa sua pro
posta de emenda à ConstitUição -que visava-, so"OretUOo, 
dar maiores recursos a esse setor importante para o de
senvolvimento do País. 

O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex• 
Errl seguida voU abordar este caso especifico da pro

- posta de emenda à Constituição, restabelecendo a vincu
laÇãó obrigatória de um perCentual dos orçaffientos 
póblicos para educação. 

Eu perguntava o que iríamos debater ao longo deste 
ciclo de conferência:· Como prevenir as carências com que 
nossas·erianças já costumam Chegar aos bancos escola
res? 

Um cientísta puio, Professor Nelson Chaves, lançou 
recentemente um "impressionante livro sobre o Nordeste, 
repetindo a mais dramática afirmação feita neste ple
nário pelo Senador Alberto Silva. 

a·Professor Nelson Chaves afirmou <iue, no Nordeste, 
- está surgindo uma geração de nanicos e de idiotas por 

causa da fome e da subalimentação. A estatura dos nor
destino_s não estâ alcançando a altura normal. Há um 
processo de degenerescência do cêrebro que começa ain
da no Mero materno e se torna iri'emediável com a fome 
e a subnutrição entre o nascimento c os se!~ anos-de ida-_ 
de. 

Q_Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOÃO CALMON - Pois não. 

O Sr. Alberzo Silm - Apenas para corroborar o que 
V. Ex~ diss_e e trazer o meu aplauso ao discurso de V. 
Ex-•, que--todos nós estamos ouvi"ndo com a maior 
atenção-e confumar o qUe o ProfeSsor Nelson Chaves 
disse _nesse magnífico trabalho que fez. Nós, no Governo 
do Piauí, tomamos a inici<J.tiva de gastar 65% da arreca
dação do Estado e investimos na educação. E aí tiveinos 
a oportunidade de criar as primeiras escolas pré
primárias, mas começando com centros maternais, que 
distribuímos em várias cidades do Estado, e que tinham 
em diversas cla,sses, por exemplo,lavadeiras ou domêsti
cas. Tivemos o cuidado de zelar pel~ mãe da criança que 
ia nascer e do recêm-nascido desde zero ano de idade até 
os seis anos, antes c;Ie entrar para o primário. E 9 resulta
do da análise médica destas crianças- eu disse aqui e V. 
Ex~. na o_casião: amplíou com a compe.iência·e autoridaM 
de q~e- V~ Ex• tem, aquela informaÇão - é qUe--algumas 
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das cfiiúlcaS, uns -rlãO ãlldáVam, outros não ouviam e se 
pensava_que eram paralíticos; na verdade eles eram defi
cientes da nutrição. E bastou comerem adequadamente e 
muitoS deles Se recuPefaram:-Realmente, V. Ex' tem ra
ião. A coisa cOffiCÇa no ventre da mães e se lá, naquela 
região, elas não comem, os brasileiros que vão nascer lá, 
realmente, infelizmente, estão fadados a serem nanicos 
do livro do Professor Nelson Chaves . .E uma pena. Mas 
V. Ex• levanta; agora, uma questão e pode contar com 
todos n_9s. Vamos~. realmente, fazer a cruzada da edu
caçã~ a que V. Ex' se propõe, começando pela çriança 
que ainda vai nascer, porque aí é que está o futuro desta 
Nação. 

O SR. JOÃO .tALMON - Agradeço a V. Ex• sua 
preciosa contribuição para este pronuncíamento. Devo 
ressaltar, em relação ao Nordeste, que no livro de me
mórias do Marechãi"Coideiro de Farias, com 980 pági
nas, que poucos brasileiros leram, há esta afirmação imM 
pressionante: .. a situação do N ardeste, hoje, é pior do 
que antes de 1964." 

E nãO esqueçamõs de que o Marechal Cordeiro de Fa
das falava com a dlij>la autoridade de ex-Governador de 
Pernambuco e de ex-Ministro do Interior. Grato a V. 
Ex~ pela sua contribuição, nobre Senador Alberto Silva. 

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte? 

0- SR. JOÃO CALMON - Com o maior prazer. 

O Sr. Almir Pinto - Nobre Senador João Calmon, 
ouvi o aparte do nobre Senador Alberto Silva e acompa
n"ttava justamente a colocação de V. Ex• em relação à 
desnutrição infantil. Eu, como médico do interior, quan
tas e quantas vezes fui procurado por mães, principal
mente, pedindo que eu receitasse um remédio parã o fiM 
lho, porque ele era rude: "- Dr., este meu filho é rude, 
não aprende nada. Estuda de manhã e à tarde não sabe o 
que foi que estudou. O profeSsor diz uma coisa à tarde e, 
no dia seguinte, ele não sabe mais o que foi que o profes
sor disse. Ora, era uma criança anêmica. Aliás, eu disse 
há poucos dias, na Comissão de Aumento Populacional 

_ _ll,Q_Br~il._ Sabe V. Ex• perfeitamente que o cérebro, sem 
oxigênío, não pode fixar nem aprender nada. Eu dizia 
para ela: _ .. Minha filha, o seu filho não é rude. Está fal
tando ao seu filho alimentação, é sangue. Porque ele só 
pode aprender e fixar no seu cérebro o que ele aprende, 
com o sangue circulando e levando para o cérebro o oxi
gênio, que é, jusiámente, que ·vai fix:a"r o qüe efe apreilde 
na escola. "Este é o grande motivo por que acho que o 
Governo, em boa hora, passou a fornecer aquela merenM 
da escolar. E, talvez, crianças existam no Brasil para as 
qua-is aq-u.era seja ·a Unic3. alimeritação que elas fazem 
num dia. 

O SR. JOÃO CALMON- Agradeço essa nova con
tribuição do eminente representante do Nordeste, que 
alia a sua condição de Líder da maior importância da

~ Quela átea:sófredora do Brasil à sua cOndição de ffiêdiCo. 
A propósito de alimentação, devo lembrar que o Pro

fessor Darcy Ribei.t_'o, atual V ice-Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Secretário da Cultura e Coordenador 
da área de educação revelou, na sua Conferência na se
mana passada, n9 Senado, que em muitos casos ele estã 
em desacordo com o seu Governador do Estado do Rio, 
qtJe recótnêndou: -_;_ Quero ver as panelas fumegantes 
nas escolas do Estado do Rio de Janeiro." 

O Professor Darcy Ribeiro lhe ponderou: - .. Não 
basta enchçr a barriga das crianças já na escola primária. 
O problema é extremamente complexo e precisa ser en
frentado bem antes do ingresso das crianças nas escolas 
de J<:> grau." 

Prossigo com as indagações que nós estamos discutin
do no ciclo de _debates, promovido pela Comissão de 
Educação. · 

Como evitar a repetência e, principalmente, a evasão 
_escolar, que_suprime da rede de ensino mais de 40% das 
Crianças, na simples passagem do primeiro p'ara o segun
do ano do antigo curso primári6? No EstadO do eminen-



te Senador que, neste momento, nos honra, presidindo a 
sessão, Santa Catarina, fOi encontrada uma solução de 
emergência para enfrentar o alto percentual de repro
vação da primeira para a segunda s~rie do J9 Grau: apro
vação automática, independente do aproveitamento dos 
alunos. Entenderam os educadores de Santa Catarina 
que um mal menor seria eVitar os exames no flm do ano, 
para que, pelo menos, as crianças pudessem permanecer 
nas escolas durante dois ou três anos. 

Outra indagação: 
Como remunerar melhor nossos professores, tão sacri

ficados, verdadeíros bóias-frias do ensino? 
No Nordeste, ainda hoje, no interior, às vezes se vê 

uma professora ganhar quatrocentos ou quinhentos cru
zeiros por mês, menos do que um presidiário que matou 
ou roubou, pois este ganha do Estado, de graça, casa, co· 
mida e roupa. E quando trabalha, e trabalha quase sem
pre, recebe um salário superior ao de uma professorinha. 

O Se_ Almir Pinto - V. Ex• me permite? 

O SR. JOÃO CALMON - Com multo-pr~r. 

O Sr. A.lmfr Pinto - Isso acontece com as professoras 
municipais pagas pela Prefeitura, ganhando uma verda
deira ninharia. E como elas costumam dizer: "A escola 
funciona na casa do papai e esse dinheirinho dâ para 
comprar os alfinentes" .. 0- pior não é que, às vezes, essas 
escolas municipais são ocupadas por mocinhas que não 
têm nem o primário completo. E o que acontece? Elas 
ensinam às crianças coisas erradas. Depois que a criança 
aprende erradamente, para esquecer o errado e aprender 
o certo é mais difícil. E mais: na verdade, os Estados ain· 
da pagam pouco, não só ao corpo -docente primário 
como o próprio secundário. 

O SR. JOÃO CALMói\( ..:_ Hállm pr0bi;-ma ainda 
mais grave, nobre Senador Almir Pinto. Quando era Go· 
vemador da Bahia o Professor Roberto Santos, que foi 
reitor da Universidade Federal daquele Estado, ele me 
revelou que, no interior, a situação era muito mais dra· 
mãtica;-porcjue centenas de mocinhas davam aulas de 
graça, durante meses e meses, alimentando a esperança 
de, um dia, virem a ser contratadas para ganharem algu
ma coisa. Aliás, ainda hoje existe isto. E. um quadro real· 
mente grave. 

Como superar -- é um dos temas do nosso simpósio 
- o velho debate entre os defensores da profissio_nali· 
zação a nível de segundo grau e seus críticos? 

E mais importante que tudo; como cumprir outra 
obrigatoriedade constitucional, a de garantir efetivamen
te a todo jovem brasileiro a permanência mlnima na es· 
cola por todo o período de 7 a 14 anos? O Professor Dar
cy Ribeiro revelou, na Comissão de EducaçãO, quC o 
atual Governo do Estado do Rio decidiu, acertadamen
te, acabar com o terceiro turno nas escolas de 1" grau, 
que foi lançado, à época do_Goi.re!nador Carlos LaCerda, 
quando era Secretário da Educação o Professor Flexa 
Ribeiro. Eu comentei este detalhe com o ex-Secretário de 
Educação de São Paulo, no Governo Paulo Maluf, e ele 
me declarou, que, em São Paulo, há escolas atê: com 5 
turnos. A carga horária no Brasil, na escola prim~ria, às 
vezes é inferior a 3 horas por -dia. Estâ sendo preconiza· 
do no Estado do Rio, a adoção de carga horária de 6 ho
ras por dia. Como esse ideàl parece, por. enquanto, ina· 
tingível, iriiCialmente se val ientar exigir pelo menos a 
presença da criança. na escola, duranteS horas. O Brasil 
é recordista mundial de pequeno número de dias de aulas 
dadas, anualmente. 

Essas são questões com que se· defronta, hoje, tam· 
bém, com responsabilidades executivas, a OposiçãO. Da 
mesma forma, tais problemas se apresentam a novos go· 
vernantes eleitos pelo PDS. Dessa nova vivência certa· 
mente surgirã um sem m1mero de novas sugestões, de no
vas propostas. São essas idéias que nós, todos os 
membros da Comissão de Educação e Cultura, deseja
mos ver expostas em nossa Casa. 

O Sr. Roberto Satumino- Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. JOÃO CALMON - Com muita honra. 

O Sr. Roberto Saturnfno -_Custo niuíto a interromper 
o discurs? de V. Ex•, e procurarei ser o mais breve posSÍ· 
vel. Não posso- ~eixar, no entanto, de al?r'?.veitar o ensejo 
para cumprimentar e mais do que cumprimentar, homC· 
nagear V. Ex• Homenagear não apenas pelo pronuncia· 
m-ento de boje, mas por toda a atuação de V. Ex• como 
Presidente da Comissão de Educação, pela coordenação 
do Projeto Educação, uma contribuição realmente de va· 

-lor inestimável para esse problema, o maior dos que te
mos de enfrentar agora nos próximos anos. Homenagear 
V. Ex• também por esta nova iniciativa de instituir, de 
promover este seminário em Cuja paUta se encoÕtram, 
realmente, as questões mais indagativas e de maior rele
v~ para o-enfrentamento desse gravíssimo problema. V. 
Ex", coltl essa atuação, abre uma perspectiva, digo mes
mo uma verdadeira esperança de, com a pertinâcia, com 
a competência e com o valor de V. EX' conseguir, de fa· 
to, sacudir, as autoridades do País, para que urna 
atenção maior, uma atenção realmente digna da impor
tância do problema, seja dedicada à Educação. 

O SR. JOÃO CALMON -Muito ÕbrÍgadO pelo esti
mulo_ das palavras de V. Ex• 

Eu jamais poderei esquecer que o Senador Roberto 
Saturnino é per~oliã&em _de uma das passagens mais dra
~áticas da niíiiha vida, pel~ _qual, até hoje, nós Qois pa
gamOs ~ pesai:J.o tributo-. Por decidirmos ficar Cm paz 
com nossa -consciência e defendermos fl:Ossa Pátria, so
fremos atê hOje aS conseqOênCias daquele episódio ines
quecível, cujos resultados nós previmos e que estão hoje, 
aí, estarrecendo toda a Nação. 

A Comissão poderá, assim. adicionar a suas tar~f~s re
gimentais, de exame e votação de projetas ligados às 
áreas a ela vinculadas, um novo trabalho. Estará se 
abrindo a sugestões e transformando-se,- como pretend~

, mos, num amplo forum de debates, capaz de trazer as 
mais importantes contribuições para o desenvoJvimento 
da Educação e a ~remoção da Cultura no Brasil. 

Tal tr:abalhojã s_e iniciou. E, para nossa alegria, o pri
meiro depoente foi exatamente o ex-Ministro Darcy Ri
beiro, hQje Vice-Governador_ e Secretário da Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro. Eminente cientista social e 
educador, o Professor Darcy Ribeiro proporcionou-nos 
uma aguda análise do sistema educacional brasileiro, 
formulando ainda uma série de propostas concretas, tais 
como a extensão do período diário de aulas ou a repro
gramação do prazo de escolarização obrigatória. 

-Ele entende que foi um erro cometido pela Revolução 
a extensão do curso de primeiro grau de quatro para oito 
anos~ Não foram dados, à época, recursos para se cum
prir o que a lei passou a determinar. De maneira que ain· 
da estamos numa situação realmente vergonhosa na área 
-'do ensino de primeiro grau. 

Esse ciclo de debates prosseguirá nas próximas sema
nas, -trázendo a contribuição de outros ilustres especialis
tas. Já conffrinaram sua presença a Secretária de Edu
cação do Distrito Federal, Professora Eurides Brito da 
Silva, e o ex;. Ministro Paulo de Tarso Santos, hoje Secre
tário dá Educação do Estado de São Paulo. Continua
m~s nossos cantatas para trazer à Comissã-o os respon
sáveis_ pelos sistemas de educação e cultura. dos demais 
EstadOs. sejam governados pelo PDS ou pela Oposição. 

Temos a certeza de que, agindo assim, estaremos. não 
apenas contribuindo para a ampliação da esfera de 
atuação da Comissão que temos a honra de presidir 
como colaborando para a alteração do penoso quadro 
~a educação em nosso País. Temos-repetidamente, aqui 
neste CongresSo, fustigado o Poder Executivo pela pou
-ca atenÇãO que dá a esse gravíssimo problema que ê a 
educação micional. Com efeito, mesmo ressalvando as fi. 
guras de uns poucos batalhadores, as mais altas autori· 
dades do Executivo t~m deixado de 1-econhecer à edu-

- cação a _piiOriOade que inegavelmente lhe cabe. _N_o en
tanto, temos de admitir, também, que ao Legislativo 

Sábado 14 17~5 

cabe uma parcela da responsabilidade por esse triste es
tado de coisas. 

O Sr. Robúto Satumino (Fora do microfone) -
Apoiado! 

O SR. JOÃO CALMON- f verdade que o Legislati
vo se vê hoje cerceado, limitado em suas atribuições. 
Mas é verdade, igualmente, que a seu favor pouco pode 
apresentar, no que se refere a iniciativas que visem sanar 
as deficiências da educação nacional. Após a proposta de 
emenda constitucional, que apresentei, em 1976, com o 
apoio de todos os companheiros do Senado, visando ga
rantir um percentual mínimo da receita tributária ao en
sino- e que-foi fulini"nada pelo Olimpo govern-amental 
- duas outras proposições semelhantes foram apresen· 
tadas. Mas, ao serem colocadas em votação, sem ne
nhum veto do Palácio do Planalto, não houve quorum no 
Plenário do Congresso Nacional. Quando foi votada a 
proposta de emenda, implantando no Brasil o divórcio, 
as galerias do Congresso estavam superlotadas, o Pie· 
n-ário estava, tambéni", com o quorum exigido pela Cons
tituição. QUando foi discutido o Projeto, garantindo às 
professoras a aposentadoria aos 25 anos. Vimos, tam
bém, iotãdos, o Plenário e as galerias. Entretanto, quan
do Deputados, que pertenciam aos Partidos da Opo
sição, apresentaram suas propostas de Emenda à Consti
tuíção, semelhantes à minha, estavam presentes no Ple
nãrio çlo Congresso, e eu contei um a um, pouco mais de 
19 parlamentares. Em um dos casos, Sr. PresidenteeSrs. 
Senadores, até o autor da proposta de Emenda à Consti
t~ição de_ixou de comparecer. Portanto, não basta que 
nós jÕgueffios pedras ou critique~os o Poder Executivo. 
Devemos fazer uma autocritica, e reconhecermos que 
nós mesmos, dõ Poder Legislativo, deixamos, muitas ve
zes, de cumprir o nosso deVer na área da educação e da 
cultura. --

O Sr. Roberto Satumino- Permite V. Ext um aparte? 

OSR. JOÃO CALMÓN- Ouço V. Ex• com o maior 
prazer. 

O Sr. Roberto Satumino- Ao ouvir, nobre Senador 
João Giltnon;com seD-timento de vergonha, Por que não 
dizer, essas afirmações verdadeiras de V. Ex•, só nos 
ca~e pedir que V. Ex' dê ao Congresso a oportunidade 
de ~e redimir dEsta falha, desta falha grave, reapresen
tando a sua emenda e contando outra vez, com o apoio 
glo_bal dos Sena~l?res e com a grande movimentação que 
faríamos, que teríamos o dever e a obrigação de fazer, 
em todo este País, em favor desta proposição que consti
tui uma necessidade imperiosa, para que possamos dar 
ao setor de educação a prioridade que ele merece ... 

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex" me permite um aparte, 
nobre Senador João Calmon? 

O SR. JOXO CA(MON - Um momento, só para 
responder ao aparte do eminente Senador Roberto Sa
turnino. 

Devo lembrar que estou disposto a fazer uma nova 
tentativa, emb-ora, agora, as condições sejam muito mais 
adversas, porque para aprovação de uma proposta de 
emenda à ConstituiÇão nós precisamos de 2/3 dos votos. 

Ouço, com muita honra, V. Ex', Senador Hélio Guei
ros. 

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador João Calmon, 
o Senado, neste fim de tarde, tem um momento alto com 
o discurso de V. Ex•, embora seja calouro aqui, sabe V. 
Ex• que, por força até de oficio, acompanho a sua herói
ca luta em favor da educação no BraSil. V. Ex• é muito 
oportuno quando faz a autocrítica do Poder Legislativo 
com relação a essa falta d_e colaboração. E um coisa que 
sempre me impressionou negativamente, nobre Senador, 
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foi o rato de que as reuníões do Congresso Nacional em 
que vai gente de maca, de muleta, carregado, com os mé~ 
dicas acompanhando, são as reuniões de menor signifi
cação para os destinos do País. Mas, nesses dias, se C?-~
segue mobilização que não se consegue-na hora em qÜe 
se trata dos grandes problemas brasileiro_s. V.Ex~ vai se 
arriscar a apresentar de novo _a sua emenda constitucio
nal, agora muito ma_is difícil. E quero dizer a V. Ex• que, 
também, é muito mais difícil, porque noto que se banali
zou, aqui, emenda à Constituição. Não há um dia em 
que urn Senador não seja solicitado duas, três, quatro ve
zes para assinar uma- emenda à Constituição. 

O SR. JOÃO CA.LM9N """"'E verdade. 

O Sr. Hélio Gueiros- Parece que há, agora, uma ne
cessidade de afirmaçãO dos Parlament~res, através de 
uma emenda à Con_s_tit:Jjíçãõ. E.Y. Ex• contou duas vezes 
nos dedos das mãos e encontrou 19 Parlamentares. Que
ro dizer a V. Ex• que, hoje em dia, a CoiSa estâ tão banali
zada que um dia desses fui ao Congresso Nacional e nem 
nos dedos de uma das mãos eu enContrava-representan
tes suficientes para votar a emenda. 

Nessa autocrítica, portanto, que V. Ex• faz ao Con
gresso Nacional deve existir também essa crítica, eSse 
exagero de emendas constitucionais que estão apresen
tando aqui, nesta Casa. ~ preciso que haja mais parcl
mônia, maior recafo, para que não se banalize - como 
eu disse- emenda constitucional, e uma emenda impor
tante como essa que V. Ex• apresentou e quase ninguém 
foi votar, tenha assim;- tiro fiilal melancólico. De rnodo 
que eu faço voto_s para que V. Ex•, desta vez, -tenha 
maior sucesso e creio que, de~ses novos membros do Se
nado, V. Ex• contará com todo o apoí~ porque, realmen
te, V. Ex• aborda um assunto e um problema da mais 
alta significação- para o destino do País. 

O SR. JOÃO CALMON--:- Agradeço a V, Ex• a sua 
valiosa contribuição, nias já qUe estamos -na- área da au
tocrítica, permita-me acrescentar um detalhe: nos últi
mos anos banalizou~se de tal maneira, ~bastardou-se de 
tal maneira a iniciativa de-prop·ostaçde emenda à Cons
tituição, que os parlamentares jã nàq se dão ao tra.,balho 
de pedir assinaturas de se_us_cole_gas. Limitam-se a enviá
las, por intermédio de_ contínuos, para obterem apoio. 
Há um outro detalhe grave. Tambêm na área da autocrí
tica, os parlamentares parecem ignorar, quase todos, que 
uma assinatura numa proposta de emenda à Consti
tuição é um compromisso irretratável de votação. Não se 
trata de uma assinatura nurn projeto de lei, que é um 
mero apoiamento, que não envolve o comprom"isso -de 
votar a favor do projeto, mas apenas para permitir a sua 
tramitação. No caso_de emenda à Constituição, uma as
sinatura não ê, de forma nenhuma, um apoiamento. 
Aprendi isso aqui nesta Casa, nos meus primeiros anãs 
como Senador, através da mestra que é O, Sara Abraão, 
profunda conhecedora dos R__!::gimentos das duas Casas 
do Congresso. 

O Sr. Almir Pinto_ - Permite V. Ex~ um aparteJ~-

O SR. JOÃO CALMON - Ouço V. Ex•. 

O Sr~ A/mir Pinto - Mas, o sentido ainda continua __ o 
mesmo. Digo isso porque alguns companheiros mais no
vos do que nós nesta Cas_a proCUraram saber se aquela 
assinatura era apenas um apoiamento. E assinaram, ape
nas, como apoiamento; depois, foi explicado que não, 
que impUcava num comprometimento. Então, quero ad
vertir a V. Ex• dizendo que o nobre Senador SaturninQ 
lembrou a renovação da emenda constitucional._ Na ver
dade, eu, pela segunda vez, s_ou suplente da Mesa do Se
nado, e é a Mesa do Senado. quem preside o Congresso 
Nacional, como V. Ex~ .sabe. Toda emenda à Consti
tuição que não cOnlar com o apoio das Lideranças, e es
tas lideranças mobilizem o pessoal para a votaçij.o, a fim 

de obter o quorum de do_is terços, dificilmente a propo
sição será aprovada. bigo a V. Ex• que tive a pachorra 
de, dentro desses quatrô anos, ver a relação de emendas 
c_onstituc(onais apreSenta-daS ao- COngresso Nacional, 
ciuando o quorum eXigido era -a metade mais um. Ho)e", 
como V. Ex' diz e nós todOs sabemoS, este quorum é de 
_dois terços. Pois bem, em 1979, que f()i o Primeiro aiio 
-que passei aqui, foram apresentadas 111 emendas à 
Constituição. Sabe quantas foram aprovadas? Quatro 
emendas. No segundo ano, três emendas. São aprovadas 
aqUelas emendas em que as liderançaS trabalham o elei
tOrado. E é como V. Ex• disse: contou os presentes e só 
tinha 19 e nem o autor da emenda estãVa lá. Isso é co
mum. Há pouc_os dias,_ eu me vi envolvido numa situaç_ão 
que não foi muito agradável para mim, de uma emenda 
relativa à questão de estatuir às Assembléias Legislativas 
·o direito das Câmaras Municipais terem as imUnidades. 
Pois bem, no dia dessa votação, havia 2 Srs. Senadores e 
7 - a conta mentira - Srs. Deputados. Mas, de qual
quer forma, três parlamentares discutiram. Não foi ar
quivada, vai voltar, por falta de quorum. Mas, alguns ve
readores talvez não tivessem achado bom, porque o meu 
pensamento era o seguinte:--acho que estatuir às As
sembléias o direito de conceder imunidade às Câmaras 
Municipaí~ quebra, no meu entender, a ordenação 
político--federativa. Eu disse para os Srs. Deputados 
Hélio Duque e Elquisson Soa~s o seguinte: se, na verda
de, o autor da emençia, pela CârUara, estivesse- presente, 
poderíamos entrar num entendimento da seguinte for
ma:_ se é que S. Ex.• deseja dar imunidade às Câmaras 
Municipais, não coloque em uma legislação supletiva 
para as Assembléias Legislativas. Vamos ter uma refor
ma da Constituição ou mesmo a Corlstituifife. Então, se 
é- desejo se dar imunidade às Câmaras Municipais, é só 
embutir essa emenda no capítulo das imunidades: "terão 
imunidades os componentes do Congresso Nacional, da's 
Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais." E 
não levar, por porta de travessa, porque quebra a orde
nação federativa. Digamos que o Estado do Ceará dê a 
lrriuflidade às. Câmaras Municipais, o Piauí não; o Pará 
tairil:lém não. Quer dizer, quebra aquela ordenação natu
fãl. Por isso emenda constitucional é como V. Ex• afir
mOu, prêcisá ser cOisa rriaíS cuidada pór parte de seu au
tor, não mandar servente ou outro funcionário qualquer 
de gabinete em gabinete apanhando assinaturas. Eu já 
adotei o seguinte critério: quando chegam, com uma 
emenda constitucional, no meu gabinete, eu pergunto se 
tem a assinatura de algum vice-líder do meu partido ou 
líder. Porque eu não vou assiriai" para Votar contrã. Por 
conseguinte, as emendas à Constjtuição deveriam ser 
mais pensadas e mais assistidas, quando não, pelo seu 
próprio auto_r. 

__ O SR. JOÃO CALMON .:-::_Obrigado a V. Ex• por sua 
-noVa e preciosa cÔntribuição~ Devo iemhrai, qq_bre Se
nador Almir Pinto, que nem basta, para o êxito de uma 
proposta de emenda à Constituição, o apoio da Lide
rança. Cito.:-lhe o meu caSo"- na:_ proposta de emenda à 
Constituição. Tomei a precaução de_c_on_sp.lt_ar Q _meu 

·Líder, o inesquecível Senador Petrôni9_ Port.ella. Sua Ex• 
saudou, com a maior efusão, a minha iniciativa, e me 
adiantou o -seguinte: .. Nã6 me limitarei a lhe dar para
béns pela sua feliz idéia. Vou levá-la ao Presidente da 
República, para que você lhe possa expor todos os deta
lhes da sua proposta de emenda à Constituição. "Fui re
cebido pelo Presidente da República. Homem cauteloso 
e, embora manifestando simpatia pela minha iniciativa, 
declaro~ que, dentro de mais algumas semanas, tomaria 
a decisã.o sobre a posição do Go-verno em rclação à mi
nha proposta de emenda à Constituição._ semanas de-

- pois, surgiu a luz_ verde do Pa_lácio do Planalto. 
Eu jã contava com a aprovação_efu_sjy_a, entusiasta do 

nosso eminente Líder Senador Petrônío Portella. Depois 
da aprovação também do Olimpo "governamental, atra
vés do próprio Presidente da República, não hesitei um 
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momento sequer. Apresentei a minha proposta de emen
da a todos os meus colegas, a c_omeçar pelos vice-líderes. 
Todos a subscreveram. 

Os Senadores_ da Oposição, com exceção de dois, assi
naram a minha proposta de Emenda à Constituição, já 
sacramentada com o apoio da Liderança do meu partido 
e "do P3.lácio do l>l<i.nalto. 

Dos doiS Senadores da Oposição que não assinaram, 
um foi o Senador Paulo Brossard e o outro o Senador 
Dirceu Cardos_Q_, O Senador Paulo Brossard me disse: 
''Colega, a sua enienda é extremamente feliz, mas eu me 
recuso as_sinar qualquer pfoposta d_e Emenda à_ Consti
tuiÇão, mesino que seja de iniciativa d_o meu Partido, 
porque a minha assinatura equivaleria ao reconhecimen
to desse mostrengo cjue é a atual Constituíção, uma col
cha de retalhos - .. Enfim, defendeu a tese que S. Ex• 
sempre apresentou, com muito brilho, daqui, da tribuna 
do Senado". "Mas, a qualquer hora da madrugada, da 
manhã, da tarde, da iioite, em que sua emenda for s~b
metida à votação no Congresso, eu lá estarei para apoiâ
la." E cumpriu, rigorosamente, o seu compromisso. Foi 
um dos 189 parlamentares que votaram a favor da minha 
emenda. E todos os nomes dos 189 constam do meu l_iyro 
editado pelo Senado: .. História de uma Proposta de 
Emenda à C_onsUtuição." 

O nobre Senador Dirceu Cardoso tinha enfrentado 
um problema de ordem m1,1nicipal comigo, no Espírito 
Santo, do qual resultou um estremecimento em nOssas 
reláções. Então" S. Ex• deveria subscrever minha propos
ta de emenda. Como, entretanto, o Senador Dirceu Car
doso foi professor e diretor de colégio~ comunicou-se, 
pOr amigos comuns, que só não havia a_ssinado ainda a 
minha proposta d~ emenda, porque eu nada lhe solicita
ra. Ora, como a educação estâ acima de todos os proble
mas de ordem pessoal, procurei o Senador Dirceu Car· 
doso e S. Ex• me disse: "Eu jamais me perdoaria se não 
assinasse a s\la proposta de emenda à Constituição em 
favor da_educação." E assinou. Tivemos"a unanimidade 
da Casa. Setenta e duas horas antes do início da sess_ão 
do Co-ngressõ Nacional, surgiu um raio, partido do 
Olimpo governamental: a ordem para o não compareci
minto dos parlamentares, a fim de que a proposta fosse 
rejeitada por faJ~a de quorum. 

Recordo este episódio para demonstrar, nobre Sena~ 
dor Atmir Pinto, que, pelo menos, na batalha da edu~ 
cação, mesmo com o apoio da Líderança, mesmo com o 
apoio da autoridade máxima de um Pais, pode surgir, à 
última hora, uma decisão deste tipo ... 

_O SR. JO_ÃO CALMOJ"f- Exato, são os acidentes de 
percurso. 

-- D sr-: Almir Pinto - A Lide_rança ficou daltônica 
dí3.nte do sinal verde. 

O SR. JOÃO CALMON- O Senador Almir Pinto é 
famoso, não apenas pelas suas excelsas qualidades de 
Líder, mas também pelos seus trocadilhos, pelas suas 
trovas, que tanto nos--encantam. 

NObre Senador Itamar Franco, quando V. Ex• se au
Sentou do plenário, eu-abordei o caso que V. -Ex• focali
zou, de minha proposta de emenda à Constituição. Não 

-sei se V. -EX• tomou conhecimento dos detalhes de que a 
primeira -tentativa falhou, e eu estou divulgando agora 
alguns outros fatoS _dessa pá&ina mdã.nc61iCã da bafal-ha 

. da Educação. 

O Sr. Itamar Franco- ~ermite V. Ex• um aparte? 

O SR. JO~O CALMON- C~m o maior prazer. 

O Sr. Itamar Franco- Não pretendia interromper V. 
Ex•, mas esse histórico é importante, exatamente para 
que o Senado retire dele lições preciosas. Quando V. Ex• 
recordava o que se pa-ssou no plenário do Congresso Na
cional, tivemos a oportunidade de assistir um encami-
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nhamento por um Vice-Lidú do Govern-O, e tenho a im~ 
pressão de que ele havía assinado inclusive a proposta de 
emenda à Constituição de V. Ex.', encaminhar contra 
essa tentativa de aumentar recursos para a Educação. V. 
Ex,, bá pouco, num aparte que lhe dei, dizia dos aciden
tes de percurso. Dizia dos ventos novoS que sopram na 
República, essa República que já deixou de ser Velha, e 
eu tenho esperança, então, Senador João Calmon, que 
esta tentativa seja válida. A dificuldade agora se trans
forma por causa dos 2/3, mas é possível que, com essa 
renovação, com esse novo esplritõ que, hoje, ao que pa
rece, simboliza o deseja do Con8ress"o' Nacional, V. Ex'
será vitorioso. 

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex· 
Pretendo realmente fazer uma nova tentativa. Se não al
cançar êxitõ, isso não me desanimarâ, -porque fi-acassa
da, ao que parece, a tese da convocação, neste momento, 
de uma Assembléia Nacional Constituinte, é possível 
que seja vitoriosa outra tendéricia; o Pióprío Congresso 
Nacional exerceria seu direito de realizar uma ampla e 
profunda reforma da nossa Carta Magna. Neste caso,_es
taria garantido o restabelecimento desse percentual abri-
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gatório dl?_s orçamentos públicos em favor da Educll.ção. 
Mas se não houver essa ampla e profunda reforma da 
Constituição eu me comprometo a reapresentar es$a pro
posta, mesmo sem ter Certeza de seu êxito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, charme da 
educação parece ser pequeno, muito pequeno, fazendo 
com que os goveniantes a releguem a um sofrido e secun
dário plano. O Brasil, nos últimos anos, gastou muito 
mais Energia Elétrica do que com Educação. Resultado, 
temos energia elétrica sobrando em virtude de fatores 
que são de nosso conhecimento, mas realmente, houve 
alguns planos exagerados que levaram o Brasil a essa si
tuação de superprodução na área de energia elêtrica. En
quanto isso, nós temas um quadro de ~eflucação que se 
reflete de maneira tão humilhante para nós nos anuários 
d!' UNESCO que circulam amplamente no mundo capi
talista e no mundo comunista. 

E nós, do Congresso, temos a nossa parcela de respon
sabilidade por isso. Tentemos fazer com que ao menos o 
Poder Legisla~tivo reconheça a importância e a gravidade 
do prOblema representado pela Educação e se esforce 
Pãrá- que a Nação igualmente o reconheça. 
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O Brasil não cumpri rã sua destinação de grandeza até 
o ano 2000, eriquadrando~se na cãtegoria de potência 
mundial, se continuarmos a admitir, por culpa da insen
sibilidade dos governantes e da própria sociedade, que 
apenas 13% de nossas crianças terminem o cutso de 19 
grau. 

Vivo a proclamar que o Brasll ê um signatário relapso 
da Carta Universal dos Direitos do Homem. O Brasil as
sumiu o compromisso de garantir a todas as crianças um 
curso fundamental completo. O Brasil descumpre o seu 
compromisso e, até hoje, só 13% de nossas crianças con
cluem o curso de I 9 grau. 

O novo ciclo de debates, iniciado na Comissão de 
Educação do Senado, oferece a oportunidade de um am
plo e prolundo estudo sobre alternativas a serem propos
tas para as áreas do ensino e da cultura. Foi dirigido, as
sim, um novo e empolgante desafto aos integrantes do 
Poder Executivo, exercido pelo PDS e -pelos Partidos de 
Oposição, sem as restrições que enfraqueceram grave
mente a nossa iniciativa, por ocasião do lançamento do 
Projeto Educação, em 1977. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! 
Palmas.) 


