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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
RESOLVÇÃON• 10, DE 1983
A_ntoriza o Gov~mo do Estado de Santa Catarina a
elevar em CrS 966.300.000,00 (novecentos e sessenta
e· seis milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

SENADO

FEDERAL

SUMÁRIO
I - ATA DA 14' SESS.~O, EM
16 DE MARÇO DE 1983
I.!.- ABERTURA

1.2.- EXPEDIENTE
1.2.1.- Mensagens do Senhor
Presidente da República
-

N~>s

61

a 63/83 (n<?s 99 a

101/83, na origem), de agradecimento de comunicação.

nado federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário nl' 98.581-6, do Estado de São

Paulo. o qual declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos ]1' e
21' do artigo

4~>

da Lei

n~>

999, de l3

de dezembro de 1977, do Município de Junqueirópolis, daquele Estadó.
--

-Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua
prêvia aquiescência:
- N9 60/83 (n~' 98/83, na origem), relativa à escolha do Senhor
Fernando Abbot Gaivão, Ministro
de Segunda Classe, da Carreira de
Diplomata, para exerc-er a- função
de Embaixador do Brasil junto à
Repúblicu da Nigéria.
1.2.2.- Ofícios do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
-No S/5/83 (n' 12(83-P/MC,

na origem), encaminhando ao Se-

- N• S/6/83 (n• 13(83-P/MC,
na origem), encaminhando ao $~
nado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão pfoJi:rido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos no -Recurso · Extraordinário n~' 95.99"8-0, dõ EsfadO âe São
P!iulo, o qual declarou a inconstitucional~dade do artigo 207-do Código Tributário do Município de
Planalto, daquele Estado, na redução que lhe foi dada pela Lei n"
41, de 14 de agosto de 1977, do
mesmo município.

-No S/7/83 (n' 14/83-PfMC,
na origem), encaminhando ao Senado Fed~ral cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordínário n'~ 97.250- I, do Estado de São
Paulo, o gual ~eclaroy a inconsti- _
tucionalidade da expressão ''maçã
e", constante da alínea "e" do inciso X V, do artigo 59, do Regulamento do Imposto de Circulação
de _Mercadorias, aprovado pelo
Decreto nY 5.410, de 30 de_ dezembro de 1974, do Estado de São
Pauto, na redação dada peta artigo
t<~, inciso I, do De_creto n~' 14.737, ·
de 15 de fevereiro de 1980, domesmo Estado.

1.2.3. - Parecel't'!s
-Referentes às seguintes matérias:
-Ofícios n<?s "S-27 e S-6/82; e
S-39/81; Projeto de Lei'da Câmara
n<~ 34/82; Projeto de Lei do Senado

Art. 1" E o Governo do Estado de Santa Catarina,
rros termos· do art. 2í' da· Resolução nv 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, au"torizado a elevar o
montante de sua dívida consolidada em Cr.t
966.300.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões e:
trezentos mil cruzeiros), correspondentes a U00.745
UPCs. considerado o valor nominal da UPC de_CrS
837,86 (oitocentos e trinta e sete cruzeiros e oitenta e seiscentavos), vigente em abdl/81, a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto â caixa Eco-_
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,
destinado à construção dos Hospitais Regionais da
Gmnde Florianópolis, em São José e em Chapecó, 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.
Senado Federal, 16 de março 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• 11, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de .Minas Gerais a
elevar em Cr$ 4.266.593.330,50 (quatro bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e noventa
e três mil, trezentos e trinta cruzeiros e cinqüenta centavos) o montante de sua dívida consolidada.

Art I~' E o Governo do Estado de Minas Gerais, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de I 1 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 4.266.593.330,50
(quatro bilhões, duzentos e sessenta seis milhões, quinhentos e noventa e três mH, trezentos e trinta cruzeiros e
cinqüenta centavos), correspondentes a 5.777.377,5633
UPCs, considerado o valor nominal da UPC de Cr$
738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e cinqUenta
centavos), vigente emjaneiroj8I, a fim de que possa contratar empréstimos no valor global acima mencionado,
junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.,
este na qualidade de Agente Financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de
obras de infra-estrutura urbana e comunitária para beneficiar áreas mais carentes em Juiz de Fora, e garantir à
COPASA-MG continuidade de implantação do PLANASA no Estado de Mi nas Gerais, obedecidas as con-
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n9 99/79; e Projeto de Decreto Legislativo n.,. 14/81.

1.2.4.- Requerimentos
- N•s 319 a 327/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.
1.2.5. - Discursos do Expediente
SENA DOR
JORGE
KALUME- Homenagens presta-

das ao Senador José Guitlmard, recentemente falecido.
SENADOR HUMBERTO
LUCENA- Posse dos novos governadores. Considerações sobre o
endividamento dos Estados. Apelo
ao Senhor Presidente da República
em favor da brevidade da ultimação dos estudos sobre a reforma
tributária,

-Comparecimento do Sr. Ministro Ernane Galvêas ao plenário
do Senado, na sessão ordinária do
dia 23 do corrente.

1.5.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR

LOURIVAL

4<> aniversário do
Governo João Figueiredo.

BAPTISTA -

SENADOR

MURILO

BADAR0-I{)I> aniversário de fa-

lecimento do ex-Governador Israel
Pinheiro. Sugestão ao Sr. Governador do Distrito Federal, no sentido
de que S. Ex~ determine providênM
cias que visem homenagear a memória deste eminente homem
público.

SENADOR
ALBERTO
SILVA -Considerações sobre os
estudos realizados pelo Centro
Técnico Aeroespacial de São José
com o orador que o antecedeu na dos Campos-SP sobre o fenômeno
tribuna, pelas referências elogiosas - das secas no Nordeste.
feitas à atuação desenvolvida pelo
SENADOR
MARTINS
Senhor Presidente da República em
FILHO- Conferência sobre o
prol do restabelecimento d.a plenitude democrática no País. Editorial tema "A Maçonaria e a Igreja Capublicado pelo jornal Correio Bra- tólica: ontem, hoje e amanhã", a
ser ministrada pelo Padre José Anziliense, intitulado Aval Democrátitônio Ferrer Benimeli, no próximo
co.
dia 21 do corrente mês, no Centro
de
Convençã_es de Brasília.
1.2.6.- Comunicação da PresiSENADOR .f..OMANTO JVNIOR Congratulando-se

dência
-Convocação de sessãQ _extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem·
do Dia que designa.
1.2.7.- Requerimentos
- N.,.s 328 a 340/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.
1.2.8. - Comunicaçio
-Do Sr. Senador Nelson Carneiro, que se ausentará do País.

1.3. - ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n9
151/82, (n' 6.766/82, na origem);
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paranã e dá outras providências. (Em
regime de urgência). Discussão en~
cerrada, após pareceres Orais proferidos pelos Srs. Jorge Kalume e JoM
sê Fragelli, em nome das Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças, voltando às comissões
em virtude do recebimento de
emenda em plenário.
- Requerimentos n9s 108; 120 a
127; 129 a 150, de 1983, de desarquivamento das proposições que
mencionam. Aprovados, tendo usado da palavra, no encaminhamento
da votação dos Requerimentos n.,.s
121/83, os Srs. José Fragelli e Jutahy Magalhães, e 122/83 o Sr.
Murilo Badaró..

1.4.- COMUNICAÇÃO
PRESIDENCIA

DA

SENADOR
GASTA-O
MULLER- Conclusão das considerações iniciadas eril. sessão anterior sobre a fraude e a c_orrupçãO
que teriam ocorrido no Estado do
Mato Grosso, por ocasião do pleito de 15 de novembro próximo pasM
sado.

1.6.- COMUNICAÇÃO
PRESIDENCIA

DA

-Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n9 1, de 1983.

.1,7.-0ESIGNAÇÀO DA
ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 -ATA DA 15• SESSÃO,
EM 16 DE MARÇO DE 1983

2.1.- ABERTURA
2.2.- EXPEDIENTE
2.2.1. - Apreciação de matérias
- Recfiições fímiís dos Projetas
de Resolução n'i's 117, 186, 191 e
234/82; 45, 63, 67, 70, 112 e
147(82. Aprovadas, nos termos dos
Requerimentos n.,.s 341 a 350/83. A
promulgação.

2..2.2. - Requerimentos
--.....- N9s 351 e 352/83, de desarquivamento de proposições que mencionam.

2.3.- ORDEM DO DIA
- Proj~to de_ Resolução n•
65/82, que autoriza a Prefeitura

Municipal de São José do Cedro
(SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00
(seis milhões, setecentos e onze mil
_çru_zeiros), o montante de sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
73/82, que autoriza a Prefeitura
M~micipal de Poconé (MT) a elevar
em CrS I38.164.974,38 (cento e
trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e
oito centavos), o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado, à
Comissão de Redação.
-Requerimentos n9s 151 e 152;
155 a 157 de 1983, de desaiquivamento das proposições que mencionam. Aprovados.
- Redaçào Final da Emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 40/81 (n9 354/79, na Casa de
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos nacionais e
determina outras providências,
Aprovada, à Câmara dos Deputados.
-Projeto de Resolução n\>
257/81, que autorizã a _Prefeitura
Municipal de Arraias (GO) a elevar
em CrS 20.726.000;00 (VInte milhões, setecentos e vinte e seis mil
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada. Discussão adiada,
para reexame da CÜmLss.ão de Economia, nos termos do Requerimento n• 353/83.
-Projeto de Resolução n~'
53/82, que autoriza a -Piefeiturã
Municipal de Jateí (MS) a elevar
em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e três mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, Aprovado, à Comissão de
Redação.
-Projeto de Resolução nY
139/82, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a elevar em
Cr$ 2.510.360.000,00 (dois bilhões,
quinhentos e dez milhões, trezentos
e sessenta mil cruzeiros), o mOntante de sua dívida consolidada. Aprovado, à Comissão de Redação.
-Projeto de ResolUção n.,.
162/82, que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a elevar
em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos
'e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolida~
da. Aprovado, à Comissão_d~ _R edação.

2.4.- DESIGNAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 -MESA DIRETORA
4 -LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

Março de 1983

dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respec·
tivo processo.
Art. 2>:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 16 de março 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 No12, DE 1983
Autoriza o Govemo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões,
novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzei~
ros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. ,.,. Ê o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens III e IV do art. 2~' da Resolução n.,. 62, de
28 de outubro de 1975, alterada pela de n9 93, de li de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que
possa elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cri 14.999.999-.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e
noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) mediante a emissão de 9.825.370. Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais- Tipo Reajustável- ~
ORTM, considerado o va_lor nominal do título de Cr$ ~
1.526,66 (um mil, quinhentos e vinte e seis cruzeiros e -=sessenta e seis centavos), vigente em fevereiro/82, Cujos_recursos serão destinados ao financiamento de Pro_gra·
mas de Desenvolvimento Econômico a serem rrrtpiantados pelo Estado, obedecidas as condições admitidas pelo
&nco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 16 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 14~ Sessão,
em 16 de março de 1983
Iª Sessão Legislativa Ordinária
da 47ª Legislatura
Presidência do Sr. Nilo Coelho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesRaimundo Parente- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aloysio Chaves - Gabriel
Hermes - Hélio Gueiros- Alexandre Costa- João
Castelo -José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes - Almir Pinto - Moacyr Duarte- Martins Filho
- Humberto Lucena - Marco Maciel - Nilo Coelho
-Guilherme Palmeira- João Lúcio- Albano Franco
- Lourival Baptista - Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- João Calmon- José lgnácio- Murilo Badaró
- Benedito Ferreira- Gastão MUller- José Fragelll
--Jorge Bornhausen- Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pre.
sença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcçào de Deus iniciamos nossos trabalhos,
O Sr. l >:>-Secretário procederá à leitura do Expediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicação:
N~ 61/83 (nl' 99/83, na origem), de 14 do corrente, re·
lativa à apro"vação das matérias constantes das Me_nsa-
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biÃ~IQDO,CONGRNSONACIONAL(Seção

gens da PresidênCia-da República nlls 301 e 432, de 1982.
N9 62/83 (n9 100f83, na origem), de 14-do corrente, re~
lativa à aprovação das matériils conStantes das Mi:nsa-

ONU, NoVa Iorque, 1956 G~ilebfa---;-195b,N'Ova Iorgue,
1957 e 1958 (a~sessor)~
Comitê de Contribuições daS N.3.ções Unidas, da -Assembléia Gerai -da ONU~ 1957 e 1959 (membro). -

gens da Presidência da República n\>5 47, 64, 76 e 81, de
1983,

N"' 63/83 (n9 101(83, itiCii"i&eril};-de 14 do corrente, relativa à aprovação da matéria: Corist:inte da- Mensagem
da Presidência da República iJ9 43, de 1983.
MENSAGEM

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para o cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 60, DE 1983-(Nil 98/83, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidade com o artfgo 42, item Ill, di Constituição Federal, tenho a honra de submeter à aprovação

de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Fernando Abbott Gaivão, MiniStro de Segunda
Classe, da Carreira de Diploriiata, pará exercei'a-fUi1Çã0
de Embaixador do Brasil jUnto à República da Nigéria,
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nq 71.534, de
12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Fernando Abbott Gaivão,,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações ExteriOres.
Brasília, 14 de março de 1983.- João Figueiredo.

XII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque. 1957 (assessor}.
-Comitê de ContribUições da ONU, Nova Iorque, 1958
(vice-presidente).
XIII Sessão da Assembléia Geral da ONU; Nova Iorque, 1958 (secretário-geral).
Comissão âe ]nquérito n-1 4/63 (presidente)~
Adjunto da Assessoria Especial de Relações Públicas
da Presidência da República, 1968.
A disposição da Presidência da República, 1968/69.
Professor de Português e Literatura Brasileira e Portuguesa, Colégio Marista de Natal, RN, 1951.
Segundo-Tenente da Reserva do Exército.
Deputado, Assembléia Estadual do Estado do RN,
195L
Assistente- Jurídico, IAPSE, 1951/53.
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção
RN, 1949,
Sócio Correspondente do-lnsiituto Histórico e GeográfiCO do RN, 1_967.
Conferincista, ADESGjRN, 1974.
Ordem do Mérito Naval, Oficial, Brasil.
Medalha Laura Muller, Brasil.
Prémio Rio-Branco, Medalha de Vermeil, CPCD,
IRlk
Ordem Mititar de Cristo, Corriendador, Portugual.

INFORMAÇÁO
Curriculum Vitae:
Fernando Abbott Gaivão

O Embaixador Fernando Abbott Gaivão se encontra
junto à República de El Salvador.

-de

NataljRN, 15 de setembro de 1922.
Filho de Solon de Miranda Gaivão e
Heloisa Abbott Gaivão. -

Secfetaria
Estado dRs RClaçÕes -Exieri.;~~s, em 23
de fevereiro de 1983.- Ludo Pires de Amorim, Chefe da
Divisão do Pesso~l.
(À Comissão de Relações Exteriores.)

e

Bacharel em Ciências J urídícãs SoCiaiS; FN'O jEFRJ :-·
Curso de Preparação -à Carreira de- Díplomat3., IR Sr.
Curso de Aperfeiçoamento de D-iplomatas, IRBr.
Estágio na ONU.
Estágio na OEA.
Cônsul de Terceira Classe, 1I de maio de i953.
Segundo-Secretário, antiguidade, 31 de dezembro de
1959.
Primeiro-SeCfetârío, mCiecimcnto, 12 de dezenlbro de
1963,
Conselheiro, título, 17 de maio de 1968.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de junho de 1969.
Chefe, substituto, do Serviço de lnforrriações, 195_5_,
Chefe, interino, da Divisão da América Central, 1963,
Nova Iorque, ONU, Terceiro-SecretáriO, 1955/59.
Caracas, Terceiro Sccretârio, 1959.
Caracas, Encarregado de Negócios, 1959.
Caracas, Segundo-SecretáriO; 1960702.Lisboa, Primeiio-Secretário, 19-64J68.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1965.
Zurique, Cônsul-Geral, 1969(73.
Lisboa, Cônsul-Geral, 1974(80. São Salvador, Embaixador, 1980/83.
ComiSSão de Estudos de Textos de História_do Brasil,
!953 (secretário).
X Sessão da Assembléia Gei'al da ONU, Nova Iorque,
1955 (assessor).
XI e XV Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1956 e 1960 (assessor).
I ê II Sessões Especiais de- Emergência da Assembléia
Geral da ONU, Nova Iorque, 1956 (assesor).
XXI, XXII, XX!ll e XXV Sessões da ECOSOC dá-

OFICIOS DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- N's?S/83 (n' Üj83__:P/MC, na origem), de 14 do
·corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias déis
iiotas taquigráficas e do acórdãO prOferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n'i' 98.581-6, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos !9 e 29 do
artigo 4<:>, da Lei n'i' 999, de 13 de dezembro de 1977, do
Município de JunqueirópÕiis, daquele Estado.
No S/6/83 (n' 13/83-P/MC, na origem), de 14 do
Corfen_te~ !dlcamrnhando ao Senado Federal cópias das

notas _faquigráfícas _e_do_acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinár~o n'i' 95.998-0, do Estado de São Paulo, o qual declãrou a inconstitUcionalidade do artigo 207 do Código
- Tr"ibutário do Município de Planalto, daquele Estado, na
- redaçàQ que lhe foi dada _pela Lei n~ 41. de 14_ de agosto
de 1977, do mesmo Município.
N~ SJ]j83 (n'i' 14}83_-P/MC, pa origeinl, de 14 do corrente, encaminhando ao Senado Fede.i-al cópias das notas taguigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário
nq 97.250-l, do Estado de São Paulo, o qual declarou a
iriconstitucion.alidade da expressão ''maçã e", constante
da alínea "e" do inciso XV, do artigo Sq, do RegulamentO do Imposto de Circulação de Mercadorias, aprovado
pelo Decreto n~ 5.410, de 30 de dezembro de 1974, doEstado de São Paulo, na redação dada pelo artigo }q, inciso
·r, do DeCreto 14.737, de !5 de fevereiro de 1980, domesmo Estado.
(À Coinissão de Constituição e Justiça.)
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PARECERES

PARECER No 14, DE 1983
Da Coniissão de CoDStituiçio e Justiça, sobre o
Ofício usu, 27, de 1982 (Ofício nq 115/82, P~MC,
de 6-10-82 na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remetendo ao Senado Fede-ral cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário n'>'
96.908-0, do Estado de São Paulo, o qual declarou a
inconstitucionalidade do art. 212 do Código Tributário do Município de Flórida Paulista, daquele Esta~
do,

Relator: Senador Odacir Soares
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com o Ofício nq 115/82-PJMC, remeteu ao Senado Fe~
dera! cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido por aquele Pretória Excelso nos autos do Recuso
Extraordinãrio n'>' 96.908-0, do Estado de São Paulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade do 3rt. 212 do Código Tributário- do Município de Flórida Paulista, institu~do pela Lei Municipal nq 950, de 20-12-77, daquele Estado.
Narram os autos que os recorrentes, originariamente,
jq &raU, impifrãram mandado de segurança
no juízo
visando a impedir _a cobrança da taxa de construção,
conservação- e melhoramentos de estradas de rodagem,
referente ao exercício do ano de 1979.
Argumentaram os impetrantes o vício da lei municipal
que tem como fato gerador o mesmo que ~erviu para a
cobrança do imposto territorial rural, violando os artigos 18 § 2q, da Carga Magna,_e 77, parãgrafo único do
Código Tributário Nacíonal.
Concedida a segurança no j_uízo singelo, a Egrégia
Terceira Turma,_ por votação unânime, reformou a sentença, dando provif11ento ao apelo da Prefeitura de
F1órida PauliSta.
lrresignados, os recorrentes interpuseram recurso extraordinário, com ftmdamento nas letras a e d, do perm-iSsivo constttucional, alegando os mesmos motivos es·
pelhados na original, apontando ainda farta divergência
jurisprudencial com acórdãos paradigmas da Suprema
Corte_ de Justiça.
A douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
São Paulo opinou pelo conhecimento e provimento do
re:curso, restabelecendo-se a sentença do juízo a quo.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro Décio Miranda salientou que a matéria encontra respaldo
nOS inumeráveiS acórdãos tr-azidos à caiação pela sen·
tença e pela petição recursal. Quando a taxa não guarda
correspondência com_ o serviço prestado ou posto a disposição do proprietário rural, ofende a Súmula nq 595
daquela Suprema Corte,- concluiu o eminente Relator,
conhecendo e dando provimento ao recurso para estabelecer a sentença do lq grau e declarando inconstitucional
o dispositivo impugnado do Código Tributário daquele
munidpio paulista.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, como intera·
tivamente tem procedido, coerente com seus numerosos
julgados paradigmas, repeliu mais uma vez a taxa que
tem como fato gerador aquele que serviu para a
cobrança de imposto territorial rural.
A decisão se deu por unanimidade, em Sessão Plenária
de 23 de junho de 1982, tendo o acórdão sido publicado
no Diário da Justiça de 27 de agosto de'l982, transitado
em julgado, com a seguinte ementa:

de

Tributário. Taxa de Conservação de Estradas e
Caminhos. Calculada à base da divisão da despesa
do Município na conservação das vias interiores de
comunicação terrestre, dividida proporcionalmente
à superfície de cada propriedade rural, é considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
consoante numerosos precedentes. porque coincidente em parte o critério de imposição com o -do Im·
posto Territorial Rural. Inconstitucionalidade do
art. 212 do Código Trib!,ltário do Município de
Flórida Paulista, Lei n~ 950, de 20-12-77.
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A vista do exposto, observados os ditames constitucionais e regimentais quC-norteíain a espêcie, formulamos o
seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 3, DE 1983
Suspende a execução do artigo 212 do Código Tributário do Munic(pio de Flórida Paulista, Lei n' 950,

de 20 de dezembro de 1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo tlnico. t suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termo.s da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal próferida em 23 de junho de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n~ 96.908-0, do Estado de São
Paulo, a execução do artigo 212 do Código Tributário do
Município de Flórida Paulista (Lei n"' 950, de 20 de dezembro de 1977), daquele Estado.
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente- Odacir Soares, Relator-- Helvídio
Nunes - Marcondes Gadelha- Guilherme Palmeira José Fragelli- João Calmon- Aderbal Jurema- Hélio
Gueiri;s - Passos Pôrto.
PARECER No 15, DE 1983
Da Comissão de Constituiçio e Justiça, sobre o
OficiO ''S" n"' 06, de 1982(0ficion"' 07-P/MC, deS3-82, na origem) do Seilhor 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 n"' 92.169-9, do Estado de São Paulo,
o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 54, inciso l,letra e, da Constituição do Estado de Sio Pau-

lo.
Relator: Senador Guilerme Palmeira
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fins previstos no art .. 42, VIl, da Corlstituiçãõ,
:nviou ao Seriado Federal as cópias das notas taquigráfiR
case do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal FedeR
ral nos auto's do Recurso Extraordinário nt 92.169-9, do
Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionaR
lidade do art. 54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de São Paulo.

a-

ExarninandoRse as referidas notas, verificamos que
Câmara Municipal de São Paulo, rejeitando veto oposto
pelo Prefeito, promulgou a Lei Mqnicipal n"' 8.550, de 31
de março de 1977, estabelecendo que os di retores de em R
presas públicas e de sociedade de economia mista, das
quais o Município sCja acionista majoritário, serão-iitdfM
cados pelo Prefeito Municipal, só podendo tomar posse
após apro~·açdo de seus nomes pela Câmara de Vereadores.
lrresignado com a lei, que lhe parecera conflitante
com a Constituição Federal, o Prefeito Municipal de São
Paulo solicitou à Procuradoria Geral do Estado que representasse judicialmente com o objetivo de ver declarada a sua inconstitucionalidad~
A Procuradoria Geral do Estado, com fundamento
nos Arts. 51, parágrafo único, e 54, inciso I, letra e, da
Constituição do Estado de São Paulo, por via de ação direta de inconstitucionalidade, representou ao Tribunal
de Justiça de São Paulo, contra a mencionada lei municipal, alegando que a Câmara Municipal exorbitou de sua
competência, legislando sobre matéria prevista no art.
8"', inciso XVll, letra b, da Constítuição Federal.
A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São
Pauio argUiu a ilegitimidade ativa da Procuradoria Geral
do Estado para promover a ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, com fundamento no art. 51,
parágrafo (mico da Constituição do Estado. ArgUiu,
igualmente, a incompetência do Tribunal de Justiça do
Estado para conhecer da representação de inconstitucionalidade de lei municipal, ao sustentar que o controle de
inconstitucionalidade das· normas jurídicas, abstraídas as
espécies interventivaS as apreciações dos casos concretos, é da exclusiva competência do Supremo Tribunal
Federal, instado pelo Procurador Geral da República.
: Desprezando as_duas preliminares suscitadas, o TribuM
nal de Justiça de São Paulo, no mérito, deu pela proce--

e

dênc::ia_ da_r~presentação, a fim de declarar a inconstituM
cionalidade da citada lei municipal.
Inconformada. a Procuradori~_Oeral de_ JUstiça doEstado de São Paulo interpôs recurso extraordinário com
arrimo nas letras a, b e d do permissivo constitucjona!,
alegando inconstitucionalidade do art. SI, parágrafo único da Constituição Estadual, além de dissfdio jurisprudencial.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro CuR
nha Peixoto, após brilhantes considerações, concluiu seu
voto conhecendo do recurso e lhe dando provimento
para anular a ação e, em decorrência, O acórdão recorrido, não só pela inexistência de titularidade da ProcUradoria Geral do Estado para a propositura da ação, cOmo
pela incompetência do Tribunal a quo para julgá-la, por
tratar-se de .inconstitucionalidade de lei municipal em
face da Constituição.
Em Sessão Plenária de 20-de maio de 1981, o Supremo
Tribunal Federal conheceu do recurso e lhe deu provimento, declarando inconstitucionais, no art. 54, inciso I,
letra e, da ConstitUição Paulista, as expressões "inconsR
titucionalidade e".
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 18 de
dezembro de 1981, com a seguinte errienta:
"Inconstitucionalidade de Lei Municipal mediante ação direta intentada perante o Tribunal de
Justiça - Impossibilidade.
Inconstitucionalidade de expressão "inconstitucionalidade e" do art. 54, inciso I, letra e. da Constituição do Estado de São Paulo.
Legitimidade do Ministério Público estadual
para interpor o recurso extraOrdináriO.
Recurso extremo regularmente fundamentado.
Recurso extraordinário conhecido e provido,
julgandoRse extinto o processo."
A vista do exposto, observados os aspectos constitucionais e regimentais que norteiam a espécie, fórnfulamos o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO No_4, DE 1983
SUspende a execuçãO d0Qrt. -54, inciso /,letra e. da
Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às
expressões ''inconstitucionalide _e''.
O Senaào Federal resolve:

Artigo único. E: suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 20 de maio de 1982, nos autos do
Recurso Extraordinário n9 92.169-9, do Estado de São
Paulo, a execução do art. 54, inciso I, letra e, da Constituição do Estado de São Paulo, no tocante às exPresões
"inconstitucionalidade e".
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente.- Guilherme Palmeiras, Relator.Helvídio Nunes- Aderbal Jurema- Marcondes Gadelha- José Fragelli- João Calmon- Hélio GueirosOdacir SoareS.
PARECER No 16, DE 1983
Da Comissão de Constituição e J_gstiça, sobre o
Oficio "S" n' 39, de 1981 (Oficio n' 78-P/MC, de
20-11-81, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Fede-·
ral cópias das notas taquigr,ficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário o'i' 93.088-4, do Estado de Sio
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do art.
-54, inciso I, letra e, da Constituição daquele Estado.·
Relator: Senador Helvrdlo Nunes
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
com fundamento no art. 42, VII, da Constituição, reme-teu cópias das notas taquigrãficas e do acórdão proferido por aquele Pretória Excelso, nos autos do Recurso
Extraordinário n' 93.088-4, do Estado de São Paulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 54, inciR
so I, letra e, da Constituição_ daquele Estado.
Narram os autos que o Prefeito Municipal de Tatuí,
Estado de São Paulo, motivou a Procuradoria Geral do
Estado a oferecer representação, com arrimo nos arts.
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51, parágrafo único e 54, inciso I, alinea "e", da Constituição do Estado, ao Tribunal de Justiça, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade da Lei n' 1:330 de
22,-.12-1976, promulgada pela Câmara de Vereadores daquele município, s9b o enfoque de que a citada lei, vetada pelo Prefeito, resultou de iniciativa parlamentar e pretendeu conceder aos servidores daquele município a incOrp-oração de gratificações deCÕrrentes do exerclcio, por
cincq anos, de regime especial de trabalho.
Intervindo n_o feito, a Procuradoria Geral de Justiça
levantou a preliminar de ilegitimidade ad causam da Procuradoria Geral do Estado, ao entender que a iniciativa,
tal como formulado, seria exclusivamente da sua alçada,
opinando, no mêrito, pela procedência da representação.
O Tribunal de Justiça, rejeitando unanimemente apreliminar, julgou, sem divergência, procedente a representação, inclusive no mérito.
Irresignado, o Procurador Geral de Justiça, com fundamento_nas letras "a", "c'' e ''d" dQ permissivo constitucional, recorreu extraordinariamente, alegando que o
venerando acórdão recorrido, entre outras falhas, negou
vigência às leis federaís apontadas e que dão suporte à
representação atinente à espécie.
Admitido o apelo extremo, a Procuradoria Geral da
República opinou pelo seu conhecimento e não provimento.
Relatando a matéria, o eminente Ministro Soares
Mufioz, conhecendo do recurso pela letra "c", deu-lhe
provimento, por entender que inexiste a açào direta de
inconstítucionalidade de lei municipal no ordenamento
jurídico brasileiro,
ACompanhando o voto do eminente Relator, o SupreR
mo Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 20 de maio
de 1981, declarou inconstitucionais, no art. 54, inCísO I,
letra "e" da Constituição de São Paulo, as expressões
"inconstituCionalidade e".
Inconformado, o Procurador Geral de Justiça doEstado de São Paulo opôs embargos declaratórios ao acórdão, rejeitados por unanimidade em Sessão Plenária de
27 de agosto de 1981.

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal, não apenas
julgou inconstitucional o citado dispositivo da Constítuição do Estado de São Paulo, mas proclamou a ilegitimidade ad causam do Procurador do Estado e a incompetência do Tribunal a quo para apreciar a matéria.
O acórdão foi publicado no Diãrio da Justiça de 22 de
junho de 1981, com a seguinte ementa:
Não há ação direta de inconstitucionalidade de
lei municipal frente à Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art. 54, inciso '1, "e", relativamente às expressões "inconstitucionalidade e", da
Constituição do Estado de São Paulo, que instituem
a mencionada açào. Impossibilidade jurídica do pe-dido. Recurso extraordinário conhecido e provido
para declarar-se extinto o processo (art. 267, VI, do
CPC).
A vista do exposto, observado os pressupostos constiR
tucionaís e regimentais que norteiam a espécie, formulamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 5, DE 1983.
Suspende a execução do art. 54, inciso l, letra e,da
Constituição do Estado de São Paulo. no tocante às
expressões "inconstituCionalidade e".

O Senado Federal resolve:
Artigo único. E suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisào definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em Sessão Ptenãria de 20 de maio de
1981, nos autos do Recurso Extraordinário nl' 93.088-4,
do Estado de São Paulo, a execução do artigo 54, inciso
I, letra e, da Constituição daquele Estado, no tocante às
expressões "inconstitucionalidade e".
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. - Murilo
Badaró,__f~residente- Helvfdio Nunes, Relator- MarcondeJ Gadelha- Pedro Simon- Odacir Soares- José
Fragel/i- Martins Filho- João Calmon- Hélio Gueiros__- Guilherme Palmeira.
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PARECER N• 17, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça. sobre o
Projeto de Lei da Câmara n'>' 34, de 1982 (nq 4SZ..B,

de 1979, na origem), que "modifica a

reda~:ão

doca-

put do artigo lO da Lei n9 5.108. de 21 de setembro de

1966- Código Nacional de Trânsito".
Relator: Senador João Çalmon
O projeto sob exame, originário da Câmara d_os Deputados, altera a redação do art. 10, caput, do Código Nacional de Trãnsito- Lei n' 5.108/66-, corri o o_bjetivo
de estabelecer que os DETRANs estaduais sejam dirigidos por engenheiros especialistas em trânsito.
A matêria foi aprovada na outra Casa Legislativa com
pareceres favorâveis das doutas Comissões de Constituição e Justiça, Transportes e Finanças, sem emendas.
Diante do exposto e como inexistem óbices quanto ao
aspecto q~e nos compete apreciar, somos, igualmente,
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 9 de março de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente - João Calmon, Relator- Martins
Filho - Helvídio Nunes - José Fragelli - Guilhenne
Palmeira - Aderbal Jurema - Odacir Soares - Passos
Pôrto- Hélio Gueiros- Marcondes Gadelha.

PARECERES N•s 18, 19 e 20, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei do Senado n~> 99, de 1979,
que "estab~lece a obrigatoriedade de correção monetária dos pr~s mínimos dos produtos agropecuários
e das atividades extrativas".

PARECER N• 18, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Amaral Furlan

De autoria do eminente Sõnador HumbertO Lucena, o
projeto sob exame visa a alteração do art. 59 do Decretolei n~' 79, de 19 de dezembro de 1966, com a inclusão de
parágrafo estabelecendo a obrigatoriedade de correção
monetária- dos preços mfnimos dos produtos agropecuãrios e das atividades extrativas.
Justificando a proposição, seu Autor salienta que, na
atual conjuntura, diante da inflação avassaladora, o
Decreto-lei n9 79, de 19 de dezembro de 1966, que institui
normas para a fixação de preços mínimos e execução das
operações de financiamento e aquisição de produtos
agropecuários, necessita prementemente, da modificação
preconizada no projeto.
Com efeito, pelo mencionado Decreto, os preços fixados, no mínimo 60 dias ante-s do início das épocas de
plantio e 30 dias antes do início da produção pecuária ou
do início -da produção pecuária extrãtiva, sofrem uma
acentuada desvalorização.
O projeto intenta, pois, a coúeÇão automática dos valores atribuídos aos preços mínimoS aplicada trimestralmente, na forma do coeficiente indicado no art. 79 e seus
parágrafos, da Lei n~' 4.357, de 16 de julho de 1964.
Em recente trabalho publicado na Revista de Informação Legislativa, o eminente ex-Senador Wilson
Gonçalves, hoje Ministro do Tribunal Federal de Recursos, citando Carlos Maximiliano, afirma que:
"Por ser a Constituição tamb_ém uma lei, que tem
apenas mais força do que as outras as quais sobreleva em caso de conflito, contribuem para a inteligência da mesma os processos e regras da Hermenêutica expostos comumente para o direito privado."
Assim, entendemos que o substrato do projeto, do
ponto de vista teleológico, não se inclui no rol das enumeradas corno de competência exclusiva do Presidente
da República.
Aqui, o projeto enfeixa um conJUnto de pfevidências
indispensáveis à satiSfação de cCitas exigências econômicas e sociais, das quais o legislador não pode ser alijado.
A redação, pois, estabelecida no art. 57, I da Carta
Magna, não abarca, repetimos, a espécie da proposição,
na medida em que se impõe uma ilação que melhor cor-

responda à sua consecução, assegurando eficazmente a
tutela dos indisponíveis interesses sócio-econômicos nela
tratados.
Ã luz desse raciocínio, não poderfamos deixar de enfatisar a -oportunidade do projeto, Sobretudo no momento
em que o Poder Executivo, iterativamente, realça a prioridade conferida à "Agricultura".
Na esfera de competência regimental desta Comissão,
evidenciada a sua juridicidade e constitucionalidade,
opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1980.- Henrique
de La Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator Nelson Carneiro-:....__ -Cunha Lima - Lázaro Barboza Moacyr Da/la- Almir Pinto- Hugo Ramos- Aderbal
Jureina.
PARECER NU9, DE 1983
Da Comissão de Agricultura
Relator: Senador Leite Chaves

Com este projeto o Senador Humberto Lucena pretende que os preços míninios para a Agricultura passem a
ser objeto de correção monetária, com base nas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
Para isso seria introduzido um parágrafo no Decreto
lei 79, de 19-12-66, com a seguinte redação:
§ 39 Os valores atribuídos aos preços mínimos
serão corrigidos automaticamente por trimestre
pela aplicação do Coeficiente íildicado n-o ~rt. 79 da
lei n9 4.357, de 16-7-64

Como se· vê, não se trata de Lei extravagante e sim de
proposiçãO tecnicamente perfeita, ·eis que incide i:tiretamente no texto que institui os pri!Ços mínimoS pafa- Oseto r. E não foi por outra razão que o CCJ proclamou a
sua juridicidade e c_onstitu_cionalidade.
Hã uma correlação de equilíbrio entre o volume da
produção agrícola e a política do preço justo.
Nos Estados Unidos, durante a primeira fase do Go_verno Roosevelt, a situação da agricultura assemelhavase em muito à do Brasil, pelo menos no tocante à exagerada_ oscilação de preços.
A uma grande safra seguia-se o aviltamento do produto para, em seguida, haver,- falta pelo desestimulo do
plantio.
Foi então que o Secri!târio Wallace Cstabeleceu o ..target price", que, em última análise, é a correção monetária dos preços mínimos, para que a situação se mOdificasse e a agricultura viesse a oferecer-resultados econôrri1côs e sociais' mais permanentes pela introdução de melhores normas -de estimulo e segurança.
No Brasil a situação está reclamando uma medida dessas hã muito tempo. N~o tem sentido que se mantenha a
agropecuária à margem de uma política de preço mais
justo, quando a correção mo~etâria já foi introduzida
fiOS- mais diversos setores.
Temos de convir, por último, que a sistemática de
preços mínimos numa politica infhtclonârla não- paSsii de
fantasma a menos que lhe sejam aplicados corretivos
monetários.
Por tudo isso somos favoráveis ao acolhimento do
projeto pela sua grande importância no· setor ·agropecuãrio.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1981. - Leite
Chaves, Relator- Martins Filho, Presidente, em exercício·--. Benedito Canellas- João Cãlmon- José Caixeta.
PARECER N• 20, DE 1983
Da Comissão de Economia
Relator do vencido: Senador Bernardino Viana
O presente projeto de Lei d6- Senado obje~iva acres-Centar dispositiVO ao art. 59 da Lei n~ 79, de 1979, estabelecendo correção monetária trimestr-al para os preços
mínimos de produtos agropecuários.
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A providência preconizada teria carãter automático e.
segundo o eminente Autor, encontra apoio no recrudescimento da inflação, que desvaloriza os produtos das atividades agrícolas, pecuárias e extrativas. Seria, portanto,
Complenlento "das normas leiais vigentes, que instituíram, no País, a fixação de preços mínimOs e, bem assim, a execução das operações de financiamento e a ·aquisição de produtos agropecuãrios".
As Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura opinaram fav-oravelmente, e o Parecer apresentado
pelo douto Relator deste Órgão Técnico segue o mesmo
rumo.
Sucede que, do ponto de vista jurídico, o texto submetido a exame, data venia, anula ou, pelo menos, imobiliza
o caput do mÇ$mO artigo 5<~, na verdade, este determina
que uos preços básicos SCrão fixados por decreto do Poder Executivo". E, se ficar o parágrafo 39, em exame, estabelecendo a correção monetária triineStral automática,
os preços começariam a ter reajuste automático, sem que
se leve em conta detalhes importantes na oscilação do
mercado. Principalmente, não serão levados ••em conta
os diversos fatores que influem nas cotações dos merca~
dos interno e externo e os custos de transportes até os
centros de consumo e portos de escoamento", como é
exigência do caput acima apontado.
A Nação acompanha a prioridade, o empenho do Governo Federal, em relação à agropecuária. Os preços báM
sicos são atualmente gratificantes, pelo simples fato de
apresentarem reajustes médios superiores à taxa inflado~
náriã do período abrangido.
Os produtores, no entanto, pretendem como natural,
favores maís amplos.
O Poder Executivo tem demonstrado alta sensibilidade em relação ao -sewr;-em especial, no tocante à Pra.
dução de alimentos. E o Conselho Monetário Nacional
até já aprovou e COloca em execução proposta do Ministro Amaury Stâbile, contendo os seguintes estímulos especiais:
"a) estabelecimento de um ••preço-base" fixado
para o mês de agosto, coilsiderando tanto o preço
de mercado, quanto o custo de produção presente;
b) definir, paia cada produto, uma data para
••início de operação" do preço mínimo, 6aseado no
calendário agrícola da região;
c) escolher, para efeito de correção do preçobase, o 1ndice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC):
d) determinar, como preço mínimo de garantia,
o valor corrigido do preço-base, considerado o
período entre o mês anterior ao da fixação do preçobase, (portanto julho) e o imediatamente anterior ao
início de operação."

A sistemática preconizada pelo Ministro Stãbile parece mais abrangent~. Ela ~em o n" CMN 320/81 e já está
em execução sem ca;usar oscilações legais _ou modificações dos textos existentes._Na realidade, os instrumentos em vigor são suficientes para que se estabeleÇam caminhos que atendam os produtores,
Quanto ao pormenor de imobilização do caput do art.
59, da Lei n9 79, de 1979, basta que se atente para o fato
de os cálculos para a correção monetária, com base nas
ORTNs, necessitarem de um piso. Pergunta-se, então: a
partir de quando passarão os preços mínimos a ser calcu·
lados?
O ponto de partida é essencial, pois a partir dele o Poder Executivo deixaria de baixar decretos de preços mínimos _pois es~e:s correriat'!l a_utomaticamente de acordo
-~~ o process_o_ inflacionário e os cálculos admitidos
pela Autoridade Monetária.
, -Ora~-terido-sie~ thente que o ConSelho Monetário
Nacional- órgãO Cômj:Joitente para fiXar os pontos básicos da política financeira do País- é que fixa os preços
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mínimos para oS -produtos agropecuârios ·ê Cix1r3tiVõS, e
mais, que o própriO COnselho MonetáriO Nacional já decidiu

~vem

pondo em prática o-sistema de maior estímu-

lo ao produtor, mediante novo quadro de estímulo, parece absolutamente inócuo legislar para o que jâ constítui
medida governamental.

Produtos

Unidade

Preço-Base

Algodão em caro_ço
Amendoim em casca
Arroz em casca
Castanha do Pará
Castanha de Caju
Casulo Verde(Sed<i)
Feijão
GifasSOl
JutajMalva
Mamona
Mandioca (raiz)
Milho
Rami
Soja
Sorgo

15kg
25kg
50 kg
hectolitro
I kg
I kg
60 kg
40 kg
I kg
60kg
tonelada
60kg
I kg
60 kg
60 kg

685,00
630,00
1.000,00
840,00
42,00
223;0Q
3.150,00
662,00
43p0
1.420,00
3.055,00
735,00
50,00
945,00
615,00

-·canvêln assiniilar que o Sistema vi8ente.élJlaÍs eStimÜIante, permitindo aumentO do preço-base superi?!_ à_iaxa _
inflacionáda.
Para que se compreenda a sistemática vigente~ é bom

saber quf: Os preço-s m-ínhnOs Que sofreí-110 oSI-eajUstes rlo
próximo ano são os contidos no quadro abaixo:

Início de
Operação

01(02
0Jf02
01/02'
OIfOI
01/09
01/10

01/ll
01/12
Q!j02
0Jj04
01/04
01/02
01/10
01/02
01/02

Fator de Correçào
INPC de julhoj8l ajaneiroj82
INPC dejulhoj81 a novembro/81
INPC dejulho/81 ajaneiroj82
IN_PÇ_dejlllh_(_)/~ I_ a -~~zembrof81
INPC dejulhoj81 aagosto/81
INPC dejulho/81 a setembro/SI
iNPC dejulhoj~l a outubroj81
INPC dejulhoj81 a novembt--o/81
lNPC dejulho/81 ajaneiro/82
INPC dijlllhojSI a marçoj82
INPC dejulhoj81 a marçoj82
INPC dejUlho/81 ajaneiroj82INPCdejulhoj81 asetembroj81
INPC dejulhoj81 ajaneiro/82
INPC dejulhoj8l ajaneiro/82

·- .--.
-- d
C t O. t<·
("') Para a produção oriunda dos proJetos_lrngados do Nor este e en r~· es-.
ração é 01/08, se_ndo então, o preço mínimo igual ao preço-base ac1ma.

Assim. opinamoS j:iela rejeição do presente projeto de
lei, pela sua flagrante inocuidade, além de vir contra o
interesse do produtor brasileiro.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982. - Luiz
Cavalcante. Presidente- Bernardino Viana, RelatorMilton Cabral - Alfonso C amargo -José Fragelli José Richa, vencido, com voto em separado.

VOTO EM

SEPARADO~

Vencido

Senador José Richa
De toda valia o prOjeto de autoria do Senador Humberto Lucena, presente a esta ComisSão, que objetiva a
atualização monetária dos preços mfnimOS -de gã.rantia
dos produtos agropecuárío-s e da-s atiVídãdeS- extrativas.
Efetivarhente, ano após -ano, tem sido idômita a luta
dos produtores para.obter das autoridades novos níveis
de preço de garantia, quando colhidas as Safras, dada a
total ineficácia dos anteriormente decretados antes do
plantio, pela sua total desatualízação, corroídos que se
encontram pela inflaÇão avassala-dora.
I! que a lei manda decretarem-se tais preços mínimos
ou báSicos di garãiltia 60 dias antes do plantiO e 30 dias
antes do início da produÇão pecuária ou f:xtratívii.. De re-gra, porém no momento da comei-cialização dOs produtos, oportunidade para garantia tornar-se efetiva, tais
preços básicos já Se encontrãrri-fntelramente defasados,
face à espiral inflacionária.
Por isso, são comuns as movimentações das entidades
representativas dos agricultores no sentido de obter do
Goverrio novos nrveis de gaiantia, o que nem 'seinPre é
conseguido em tempo habil, enquanto em mãos dos produtores o fruto de sua atividade. Comum é acontecer ao
contrário, isto é, oS ·preços maiores irem O~rif:ficiir Já -o
intermediário, ou os especuladores, os quais, estes sim,
respaldados pelas garantias maiores, e com maiS desenvoltura para obter crédito bancário, acabam dominando
o mercado, açambarcando-o e impondo aos consumidores finais preços exorbitantes.
A medida preconizada PeJo projeto é legfthnã- e ãbso·
lutamente viável, além de -siniples de pôr em- prática.
Exemplo dela tivemos agora, mês pass-ado, quando o
Governo, atendendo em parte, ao pleito dos cafeicultores, motu proprio, determinou a correção monetária à garantia do café, até o próXiffiO ano, determinando níveis
diferenciados para ela, com base em estimativa-projetada
para os índices inflacionários atê lá.

c..a-p·~~duçãodeseq~~iro·d~Ro~aimíl.

Merece, pois, todo- 6 aplaU.sõ de quantos,- como n-ós,
que -militamos em região tipiC-úáeflte -agrícolá dO-Pills,
conheC-edores dos percalços que enfrentam permanentemente os produtores rurais pela falta de uma garantia de
preços atualizada de acordo com a perda de poder aquisitivo da moeda.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982.- José
Richa.
PARECER No 21, DE 1983
Da Comissão de Constituh:~ão e Justiça sobre o
Projeto de fii!Creto Legislativo no 14, de 1981, que
"~Jtera o Decreto Legislativo n"' 96, de 1975.,, que
"dispõe sobre o pecúlio parlamentar."
Relator: Senador Martins Filho
O pr_~sente projeto já cumpriu a diligência solicitada às
fls. 05 e_06, com a audiência da direçaõ superior do Instituto de Previdência dos Congressistas.
Quer a proposição criar condições para a melhor apo-sentadoria do ex-parlamentar que integra o quadro de
contribuintes do IPC.
Pelos esclarecimentos prestados pelo IPC, verifica-se
que, na Câmara dos Deputados, já tramita projeto
análogo, fruto de substancioso estudos técnicos elaborados _e aprovados pelo Conselho Deliberativo do referido
Instituto, cuja justificação apresenta a seguinte conclusão:
"Nossa preocupação constante durante a elaboração deste projeto foi também com a generosidade
excessiva que visa criar benefícios altamente convidativos, porém enganosos porquanto não se sustentam devido_ a sua própria condição. Preferimos garantir o indispensável, mas com caráter permanente.
Assim, não fomos magnânimos ao legislar mas previdentes, como convém a uma organização que pre-tende vida longa e estável."
Dos estudos feitos pelo_ IPC, consta a seguiilte observação dos atuários:

"0 deficit técnico do IPC assume proporções catastróficas, alarmantes, por pressupor continuidade
de seu crescimento, se medidas urgentes não forem
tomadas, levando ao__ colapSo uma entidadC: de funda importância no contexto social."

No mérito~-pOis~ -Verlfica-:.se a comj::>Jeta incoveniência
de qualquer iniciativa parlamentar que onere os fundos
do IPC, ou se afaste do projeto_ que, tramitando na Câmara dos Dep_utados, reflete o consens9 dos que estudaram os problemas do Instítuto e lhe conhecem as soluções mais adequadas.
O projeto sob exame, por outro lado, é manifestamente injurídica, pois pretende, através do decreto legislati;~·--vo>à.Iterar-llrila estrutura crla-d·a pof Projeto de IêL A
proposição, na verdade, quer incluir, num decreto legislativo que dispõe sobre pecúlio parlamentar, as modifi~
"ãlÇaes··qUe sugere e Qtie nada t~m a·-ver conl aSsulÍioabrigado no referido decreto legislativo.
Isto posto, opinamos pela rejeição do projeto, por ínjurídico e inCónveniente.
Sala das Comissões, 9 de março de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente- Martins Filho, Relator- Pedro Simon - M arcondes Gadelha - Odacir Soares - Hélio
Gueitos- João Calmon- Guilhenne Palmeira- Helvídto Nunes. pela inconveniência

·o

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vill. à publicação.
_
Sobre' ã. -Õtesa, requerimentos que_serão lidos pelo Sr.
!'>'-Secretário.

São lidos os seguintes
'REQUERIMENTO No 319, DE l983
Nos termos Regiment:ai_s, requeiro o desarsquivamento do Projeto de Lei do Senado n'>'l98j79 de rilinha autoria, que, "disciplina o exercicio da profissão de detetive
particular."
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Nelson Car·
neiro.
REQUERIMENTO No 320 DE 1983
:t'Jps termos d_Q çlisposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~ 309, de 1979, que dispõe sobre o exercício da
auditoria contábil e dá outras providências, arquivado
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, feita are~
constituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Gabriel Hermes.-vice-Uder do PDS.
REQUERIMENTO No 321, DE 1983
Nos termos do disposto no art. J_67 do regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projç_t_ç de Lei do
Senado n'>' 47, de 1980, que.acrecenta dispositivo ao art.
483 da Consolidação das Lei do Trabalho "CLT", e dá
outras providências, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das SeSsões, 16 de março Q~ 1983. --Ga$.(ào
Mütler.
-

REQUERIMENTO No. 322, DEI983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n~" 237J80, que revoga o § I'>' do art. 178 e o item
IV do art. 219 do Código Civil Lei n? 3.071, de I'>' de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n'>' 3. 725 de 15 de janeiro
de 1919, feita a reconstituição do proéesso, -se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março_·-d_e 1983.- Ewzice
chiles.

Mi~

REQUERIMENTO No 323, DF. 1983
Nos termo_s do disposto no art. 367do Regiinento Int~rno, requeiro_ o desarquivamento do Projeto de 4ei do
_Se!lado n~"_74_d_e 1982, que dispõe a padronização dos
.contratos relativos ao sistema de consórcio para aqui~
sição de bens e dá outras providências, feita a reconstituição do provesse, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. MU71er.

Gastão
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Março de 1983

REQUERIMENTO N• 324, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Re&imento InM
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 86 de 1982 que torna obrigatória a impressão
no rótulo e na bula, de produtos industriais qu-e contenham a substância Benzeno, da palavra veneno e da indi-

cação do correspondente antídoto, e dã outra providências; feita a reconstituição do processo, se necesSária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. Müller.

Gastão

REQUERIMENTO N• 32l5, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do RegimentO Interno, requeiro o desarquivarriento do Pfojeto de Lei do
Senado N 9 95, de 1982 qUe veda a fabricação de veíCulos
automotores de passageiros, com potência superior a
ISOHP que não sejam para consumo a 8Jcool, e dá outf:is-providências, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. Müller.

Gastão

REQUERIMENTO N• 326, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do RegimCnto Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 113/82, que reduz o limite de ídade para efeito
de adoção, alterando o art. 368, caput, e parágrafo único
da lei n"' 3.071, de 1916 (C0d1go Civil}, bem comO õ art.
32, caput, da Lei n9 6.697, de 1979 (Código de Menores),
feita a reconstituição do processo, se ne--éessá.ri8..
Sala das Sessões, 16 de março de 1983..- Eunice Michiles.

REQUERIMENTO_N• 327, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9JJ4j82, que dispõe sobre licença especial para
a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Eunice Michiles.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - Os 'requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos ternlo-s regimentais:
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume.
O SR. JORGE KALUME (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:Não vou fazer um discurso. Apenas quero, nesta oportunidade, dar ciência a V. Ex~ e aos meus ilustres pares
de que ontem participei das homenagens levadas a efeito
no Cemitério São João Batista ao nosso estimadfssimo e
queridíssimo Senador José Guiomard dos Santos; falecido anteontem à noite.
Esteve V. Ex' ali representado, pdrrieiiamenté'Pela- sUa
excelentíssima e digníssima esposa,-que foi levar o pesar
à viúva do saudosO Senador; em seguida, através de estimados companheiros, tendo à frente o nosso Líder Aloysio Chaves, acompanhado de Nelson Carneiro e de
Amaral Peixoto; antes, tambêm esteve ali o nosso estimado Senador Raimundo Parente, que ali chegou às primeiras horas da madrugada de ontem, sem falar na minha pessoa.
A família, pcir nosso interm-êdiO~ ap~esenta a V. Ex' os
seus mais reconhecidos agradecimentos pela maneira
como foi tratada e como foram acolhidos os seus preitos
n~sta hora difícil e amarga. Também a Sr' Madame L_ydla Santos ficou profundamente sensibilizada com a manifestação de pesar do Senad_o, que suspe~deu seus trabalhos de ontem em homenagem à memória do seu estimado esposo.

Eu gostaria que constasse dos Anais da Casa o teor do
decreto do Governador do Estado do Acre, estabelecendo luto oficial por três dias em todo o Estado:
Decreto
de 14 de marçO de 1983
O Governador do Estado do Acre:
__No uso de suas atribuições legais e,
~?!1-SÍ~~rarido ~perda irrepa-fãVel ocorrida, nesta
data, na cidade_ do Rio de Janeiro-RJ, do Senador
José Guiomard dos Santos;
Considerando que ao ilustre extinto, o Estado do
Acre é devedor dos mais assinalados e relevantes
serviços;
Considerando que sua passagem pelO Governo
do ex-TerrítóriO Federal do Acre foi um maCcO histórico pela excepdonal e grandiosa obra que realizou;
Considerando que a causa autonomista acreana
o tem como um líder, baluarte e principal inspirador;
Considerando que as forças sociais da comunidade acreana sempre renderam o culto de sua reverência e. respeito ao político de eJtcepcionais virtudes
cívicas e morais, ao admirlistrador de visão extraordinária, ao soldado de valor e bravura e ao acreano,
de coração, que soube amar e devotar-se às grandes
.caúsas desta terra;
Considerando que ao Governo do Estado cabe
interpretar os sentimentõs do povo acreano a perpetuar a memória imperecível do ex-Governador, do
ex-Deputado e do Senador da República, incansável
d~fen_~_?r dos altos interesses do Estado, de que é o
Criador,
Resolve:
Decretar luto oficial por 3 (três) dias em todo o
território estadual;
Determinar que as Bandeiras Nacional e Acreana sejam hasteadas em funeral.
Rio Branco, 14 de março de 1983, 951' da República, 819 do Tratado de Petrópolis e219 do Estado do Acre.
Joaquim Falcão Macêdo, Governador.
Desnecessário tecer considerações, nesta oportunidade, sobre o Senador José Guiomaid, uma vez qUe ineus
companheiros, onterU, foram felizes nos seus pronunciamentos. Aguardarei oportunidade para falar por ocasião
da_ homenagem -que o· Senado, certiunente, irá prestar à
sua memória, em sessão especial. Apenas gostaria de dizer à Casa "que tantos foram os serviços prestados pelo
Senador José Guiomard ao Brasil e à Pátria, que. ele deixou de se pertencer, ainda em vida, para pertencer aos
seus_concidadãos do Acre e, por que não dizer, do Brasil.
"Já dizia Hegel (homem do porte de José Guiomard,
podemos enquadrá-lo nesse pensamento) que:
"O grande homem de_sua _era é aquele capaz de
exp!essar em palavras a vontade da época, dizer à
sua era qual é a sua vontade e executá-la. Aquilo
que ele faz constitui o cerne e a essência da época;
-ele atualiza a sua era."
Assim foi José Guio-mard dos Santos~ E _o povo do
Acre, consternado, ontem mesmo tributou-lhe a reverência de que S. Ex~ se fez credor.
Muito obrigado a V. Ex•, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência
manifesta inteira solidariedade aos conceitos sobre o
companheiro desaparecido José Guiomard.
Conh~ed S. Ex' pessoalmente e convivi Com José Guiomard no auge da combatividade, quando S. Ex' defendeu a criação do Estado' do Acre.
Teremos oportunidade de dedicar o Expediente de
uma sessão a Jos~ Guiomard e, na oportunidade,
reservar-me-ei para dirigir as palavras que S. Ex• merece,
com o carinho e o respeito desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena"

O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não poderia, na qualidade de Líder do PMDB no Senado Federal, deixar de fazer, cheio do mais justificado
júbilo, registro especial em nossos Anais da posse ontem
em todo o Brasil de vinte e dois Governadores eleitos
pelo voto soberano do povo brasileiro, notadamente
quando, entre eles, estão dez governadores de Partidos
da Oposição que, hoje, detém a chefia administrativa dos
mais importantes Estados da Federação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho que reconhecer
que este fato, que ontem ocorreu, da mais alta significação nacional, representa mais um passo adiante da
nossa luta pela restauração democrática no Brasil. Por
outrO lado apesar das eleições do dia 15 de novembro de
1982 terem representado mais uma conquista da sociedade- civil brasileira, na sua obstinada articulação em prol
da ampliação do processo de abertura política no Brasil,
deve-se também creditar ao Presidente da República,
General João Baptista Figueiredo, a sua participação direta nesse episódio histórico de nossa vida republicana.
E mais, Sr. P"iesidente, Srs. Semidores, cumpre ass-inalar que Sua Excelência o Senhor Presidente da República, no discurso que dirígiu à Nação, no dia 15 de março
de 1983, em agradecimento a manifestação de solidariedade ampla e incondicional que recebeu do Sr. Ministro
do Exército, Géneral Walter Pires, em nome de todo o
Ministério, disse textualmente:
"A escolha de novos condutores políticos nas
eleições de 15 de novembro impõe alteração nas relações de poder, até então existentes, entre as quais
a que se refere a trégua que propus na luta partidária.
Nesta última fase do meu mandato, continuarei a
assegurar condições para defesa e consolidação das
instituições, por via do entendimento e da solução
pacífica. dos nossos problemas.
-A minha disposição é a de manter com os novos
Gove_rnadores, independente de cor partidária, re-lações_ funcionais construtivas, guardados os inte- resses gerais da União, os interesses particulares dos
Estados, cuja autonomia, nos termos da Constituição, é imperativo respeitar, serão superiormente
apreciados."
Ora Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia ser OU·
tra a manifestação do Senhor Presidente, da República.
no momento em que se empossam vinte e dois Governa·
dores, eleitos pelo povo. Tanto Sua Excelência como oe
Governadores, de modo particular os Governadores da
Oposição, que mantém frontais divergências políticas
com Sua Excelência e com seti Partido, hão de se ater, estritamente, dentro dos termos da Constituição c das leis
que regem a nossa ordem jur(dica, sem prejuízo de um
bom relacionamento administrativo.

O Sr. Miii'ilo Badaró- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer, ouço

V. Ex•.

.

O Sr. Mwilo Badaró- Quero saudar as boas palavras
.de V_Ex.• .que, como Líder da Oposição aqui no Senado,
.reconhece o esforçQ em favor da construção de instituições democráticas do Presidente da República. Esforço esse que, ontem, teve a sua cumeada com a posse
dos vinte e dois Governadores eleitos nos Estados brasileiros. Os romanos já diziam, nobre Senador Lucena,
que ··o tempo conduz a verdade pela mão" E as promessas reiterados pelo Presidente da República c suas afirmações enfáticas e peremPtórias que, em certos círculos
de oposição não encontraram guarida, ao contrário
eram recebida~_ com certas desconfianças, hoje aí encontram a consagração definitiva. O compromisso do Senhor Presidente da República com a Nação está plenamente cumprido e, mais do que isto, a reiteração de seus
propósitos de prosseguir nessa elaboração institucional
que hâ de dar ao País as estruturas definitivas. Qu~ro
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congratular-me com V. Ex• por seu pronunciamento e
agregar a essa manifestação de aplauso e de louvor pela
posse dos 22 governadores, a manifeStação de simpatia
da Maioria nessa Casa.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Evidentemente,
nobre Senador Murilo Badaró, no momento em queregistro u posse dos novos governadores eleitos pelo povo,
teria que fazer justii;ã- <io Senhor Presidente da República, se bem que deixei claro no inicio do meu proncunciamento, que a eleição de 15 de novembro foi uma conquista do povo brasileiro.

O Sr. Jo.sé Fragelli - Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Foi ralmenJe a
luta organizada dos_ mais diversos segmentos da nossa
sociedade civil que nos levou a conquistar a anistia, a liberdade de imprensa, e agora, a eleição direta para Governadores de Estado.
Dentro desse contexto, é claro que o Senhor Presidente da República, que jurou , no seu discurso de posse,
"fazer desse País uma democracia", deu a sua contribuição sensivel, naturalmente, aos movimentos sociais
que surgiram nõ País.
O Sr. Murilo Badaró ~ Permite V ~Ex• mais uma
venção?
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inter~

O SR.HUMBETO LUCENA- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Murilo Badaro - Longe de ser um desdouro, a
firmação de V. EX' coriSagTa o Senhor Presidente daRepública, porque feliz é a Nação que tem alguém a dirigila, capaz de captar os sentimentos e as aspirações nacionais, dar~lhes corpo e forma e transformar em realizações políticas objetivas. É uma conquista da Nação, é
verdade! As eleições diretas foram uma aspiração nacional profundamente reivindicada. O Senhor Presidente da
República teve profunda sensibilidade para captar estas
inspirações. Deu-lhes forma e conteúdo e aí está o resultado. Foi a Liderança política: do PreSidente da República que transformou em ato concreto os sentimentos
maiores da Nação brasileira.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Nobre Senador,
no final do me-U pronuriciariiento darei a resposta ao
aparte de V. Ex', pois ele cai como uma luva nas. palavras com que pretendo terminar a minha presença na tribuna, na tarde de hoje.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é indispensável que se
saliente também aqui que, quase sem exceção os 22 governadores dos Estados de nossa combalida Federação
encontraram a situação financeira, em cada um dele, inteiramente deteri'orada, tais os abusos que foram cometidos nas administraçõeS-anteriores. Se nos dermos ao-trabalho de ler, um por um, os pronunciamentos dos diversos governadores, que ontem assumiram o poder nos Estados, vamos encontrar números bastante expressivos
sobre o endividamento externo e interno de cada _um deles, o que, Sr. Presidente, Sr. Senadores, representa uma
soma imensa de dificuldades que, não seí comO, os novos
governantes estaduais poderão contornar, a não ser através de uma reforma tributária que, a esta altura, não
pode tardar, por ser matéiia- urgente, urgentíssima; não
só nos debates do Poder Legislativo, mas, sobretudo, nas
preocupações do Poder Execufivo.
Mas aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reside a grande
dúvida de minha parte, é que, há poucos dias, ouVi numa
entrevista pela televisão, e li nos jornais, o Sr. SecretárioGeral do Ministério da Fazenda, economista Mailson
Nóbrega, afirmando que o Governo Federal adiara o envio ao Congresso do projeto de reforma tributáríã.- Essa
proposição só víriã ao Poder Legislativo no final do ano,
para ser discutida effi -[983, sob a alegação de que, se
agora o Gove"rnci Federal viesse a admitir a SU:a trarisfõi'mação em lCi srifreríã dano írrepai"ãvel nas suas finã.nças,
num ano de cortes drásticos das despesas públicas.
Eu, neste passo, Sr. PresidC:iite, Srs. -se-nã.do"fes, faço
um apelo desta tribuna ao Senhor Presidente da Re-

púbHca, que é o responsável maior pelos destinos da nacionalidade, para que Sua Excelência tome as providências dev!aãs- no se-ritido de abreviar ao mâximo a decisão
política do Governo Federal em torno dessa matéria, a
fim de que, ainda agora, neste primeiro semestre, o Congresso Nacional vote uma reforma tributária a nível
constitucional e de lelordinâria, através da qual se transfiram urgentemente_ para os Estados e Municípios os
imensos recursos de que_carecem, para fazer face às suas
prementes necessidades.

O Sr. Murilo Badaró- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
nobre Senador Murilo Badaró.

O Sr. Murilo Badaró - ~ós estamos absolutamente
de acordo com relação à necessidade de se promover urgentes estudos, e mais do que urgentes estudos, a uma
urgente reforma tributária. Mas, eu quero que V. Ex•
convenha que a iniciativa do debate foi do Governo Federal, que iniciou os estudos para obter elementos para
uma reforma que, de certa maneira, resolvesse o problema fundamental de carência de recursos que padecem
hoje-Estados e Municípios. Mas, também V. Ex• há de
conVir que era natural, depois das eleições, com o resultados di eleições, o mínimo de cautela do governo, no
sentldOdeB.guardar a pOSse dos novos governadores,
para q-Ue eieS-Pudessem manifestar-a- sua opiníão, oferecera sua contribuição, face a essa nova realidade política
que praticamente se iniciou ontem e tem como divisor de
âguas o dia 15 de março. E aqui, no Senado, também ob-jeto de um requerimento da minha autoria, solicitei a
formação de uma comissão especial de sete Srs. Senadores, para que o Senado da República não fique ausente
deste debate fundamental em torno da reforma tributâtia. À demora se deve, exatamente, àquilo que pareceu
ao Governo mais razoável, como medida _cautelar, de
ouvir os novos governadores com o __objetivo de obter deles uma contribuição bastante explícita e certamente bastante ajustada à realidade para a reforma tributária.
O Sr. Jo.sé Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Um momentinho,
nobre Senador José Fragel!L
V. Ex', Senador Murilo Badaró, há de convir que eu
trouxe ao debate a entrevista de um dos executivos da
área econômica do Governo. o _-Secrcitáriõ·Geral do Mi- nistério da Fazenda, o economista Mailson Nóbrega,
que declarou que a reforma tributâria foi _adiada para o
fitlal do- ano. EU rião me refiro ao debate etri si, porque
acho até- que esse debate tem sid_o t_ravado,_ _embora de
maneira um tanto -digamos assim- sem carâter prioritário pelo Congresso Nacional nesses últimos anos.
Quero aliás destacar aqui, nesse sentido, as iniciativas do
nobre Senador Helvídio Nunes, ..

O Sr. Murilo Ba(lilró - Ex.atamente,
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... que, tem em discursos sucessivos, no plenário do Senado, abordado essa
importante questão.

O sr. -Murilo Badaró - A reforma tributária, para
efeito da própria prevalência dela, de acordo_coma __cons·
tituiçãO, só pode ser feita para vigir no ano seguinte. Portanto, não há nenhuma dificuldade em que ela seja· vOtada no curso desse ano. O Que não pode é passar de 1983,
sob pena de causar danos irremediáveis aos Estados e
~funiclpios.
-O SR.- HUMBERTO-TUCENA - MaS, isSo não
aconteceu com a contribuição do FINSOCIAL; começou a vigorar a partir de junho. Portanto ..

O Sr. Murilo Badaró- Sim, mas se V. Ex• admite que
o Governo ...
__ O.SR. HUMBERTO LUCENA- São dois pesos e
duas medidas.

O Sr. Murilo Badaró - São situações complementamente difererites; V. Ex.• há de coil.vir que são sitUações
diferentes..

O SR. HUMBERTO LUCENA - Não. l'l tributo,
num e noutro caso.
O Sr. Murilo Badar6- Se V. Ex• sugere que o Governo faça por decreto-lei a reforma tributária, aí então vamos ter .a subversão total da área ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- Não. Eu não estou
Pregando decreto-lei, nobre Senador Murilo Badaró.
Esse é um assunto que já está amadurecido hã mt.iito
tempo, no seio do Governo. O Governo já deve ter o seu
projeto. Então, que o encaminhe imediatamente ao Congresso Nacional. Não precisa ter caráter de urgência, que
o encaminhe no prazo de 90 dias.

O Sr. Murilo Badaró- E os governadores que estão
. entrando agora?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Quarenta e cinco
dias na Câmara e 45 dias no Senado.

O ~r. MurUo Badaró reçam·..

É preciso que eles compa-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Os Governadores
serão ouvidos e ninguém, a esta altura, está mais interessado, evidentemente, na reforma tributária, e nos recUrsos dela decorrente, do que os novos Governadores e
Prefeitos. Eles viriam correndo ao Congresso Naciorual,
cada um deles trazendo a sua contribuição. Agora, o que
não se -pode, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é querer
manter, inclusive de maneira intocável pela Constituição, a Federação, quando não se dâ meios e mo-dos
para que os ~stados tenham realmente a sua total autonomia administr-ativa e por conseguinte política.

O Sr. Murilo Badaró- Nisso nós estamos absolutamente de acordo.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Quanto ao requerimento de V. Ex•, Senador Murilo Badaró, ele terâ todo
o nosso apoio para a criação dessa Comissão Especial,
mas o que importa, nobre Senador Murilo Badaró, é a
iniciativa. Porque sabe V. Ex~ que se a reforma tributária
dependesse de projeto do Congresso, ela já teria sldo çolocada. Mas é matéria de exclusiva competência do Senhor Presidente da República, por conseguinte a própria
Comissão Especial proposta por v. Ex• írâ terminar nilm
impasse, porque o Congresso Nacional não tem competência constitucional para tomar iniciativa de projeto de
lei nesse sentido.
O Sr. Murílo Badaró- Permite-me V. Ex• um aparte?
(assentimento do orador). V. Ex•, como eu, também admite que a reforma tributária nãci pode ficar circunscrita
apenas à legislação ordinária. E no meu modo de ver
teríamos que fazer a reforma constitucional. Eis aí uma
grande contribuição que essa Comissão pode prestar.

O SR. HUMBERTO LUCENA - No que tange à
parte constitucional a Comissão daria essa contribuição,
rias quanto à ler ordinária dependeria exclusivamente de
iniciativa do Poder Executivo.
O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço com muita
honra V. Ex•

O§r. José Fragelli- Nobre Senador Humberto Lucena, eu sou daqueles que não acreditam, sinceramente,
nessa reforma tributária, porque é difícil saber qual a situação mais caótica em- matéria de finanças: se da União
ou dos_ Estados. Aliás, estou me recordando de umas declarações, parece-me que o Sr. Carlos Viacava- ele era
~ecretário da Receita Federal dizendo o sçguinte:
"Ninguém tenha.a ilusão de que essa reforma não há de
se fazer com a tra,nsferência de recursos da União para
os Estados" e eu li um comentário muito oportuno que
dizia que em conseqüência a reforma tributária viria com
~·:miares imposições e ônus fiscais para o povo brasileiro.
E eu acho o mesmo, porque analisando-se objetivamente
essa questão- e nós vamos ter a prova disso, com certeza, neSte ano e nos próximos- eu tenho minhas dúvidas
de qu~_essa reforma há de se fazer com uma distribuição
de Receitas, no quadro constitucional, que tire da União
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para dar aos Estados. Isso não vai acontecer. E agora V.
Ex• mesmo estã lembrando que o Governo anuncia que
no fim do corrente exercício mandará para o Congresso,
e com certeza C'om ordens expressas para o Congresso
não votar neste ano, essa reforma tributâria, justamente
tendo em vista as dificuldades insuperãveis-, financeiraS,
do Governo da União. O qüe, na verdade, Sr. Senador, o
Governo poderia fazê-lo para um auxílio imediato às
Unidades Federativas. Seriã.- cOmO já há um projeto"
de um ilustre Deputado - encampar as dívidas dos Estados e Municípios, sobretudo as dívidas em dólares que
o Governo Fe-deral nestes dois últimos anos estimulou,
Sr. Presidente, Estados e Municípios, a contraírem- e"SSãs
dívidas, inclusivt! com a omissão -aqui -do Senaâo Federal, examinando muito mal esses projetas, esssas proposições de endividamento que--superaram em muito a capac-idade de pagamento dos Estados e Municípios. Essa
é uma responsabilidade, a meu ver, do GOverno Federal
que, através de dois Ministérios, pelo menos o do Planejamento e da Fãzi!nda, do Banco Central, instruiu esses
processos que vêm para o Senado. Nós, muitas vezeS; e
sobretudo aquele saudoso companheiro de tantas lutas,
Dirceu Cardoso, aqui nos levantamos mostrando que esses empréstimos superavam, em muito, o que os Municípios poderiam pagar, em sua maioria, e os Estados, podemos dizer, todos! Então, se há da parte da Maioria o
desejo realmente de vir ao encontro de dificuldades tre..
mendas com que se estão havendo os Governos estaduais, do PDS, do PMDB, votemos isso, Sr. Presidente!
E que o- Governo Federal assuma esses compromissos,
sobretudo, os compromissos em dólares que a União
aliás terá que pagar, porque é avalista, e os Estados não
têm condições de pagá-los. Eu desafio a que me mostrem
aqui que os Estados têm condições de pagar. Há raras
exceções. São Paulo poderia até certa altura do ano passado, agora não sei quanto deve em dólares. São Paulo
devia apenas seiscentos milhões de dólares, mas vários
empréstimos foram votados aqui. Com eXceção de São
Paulo. eu não sei quais os outros Estados que terão__capacidade de atender a esses compromissos. -Então, não esperamos. Se o objetivo é vir ao enç_Oiitro de ad_ministrações viáveis para os Estados, seja do PDS ou do
PM O B, que votemos a transferência, senão de todos QS
empréstimos, pelo menos de grande parte desses compromissos através de empréstimos, sobretudo externos,
dos Estados para a União,
O SR. HUMBERTO LUCENA- E V. Ex• há de se
lembrar, nobre Senador José Fragelli, que o -Governo
Federal agravou ainda mais a siluãÇão dos Estados e
Municípios Com a maxídeSvãlófizã"ção do cruzeiro em
30%, fora as minivalorizações sucessivas que estão ar a
cada 15 dias.
O Sr. José Fragelli -

Duas, depois da maxi.

O SR. HUMBERTO LUCENA_- Mas recebo a palavra de V, Ex•, como uma valio::!f.ss_ima_ çontribuição à
discussão deste importante assunto no Senado FederaL
O Sr. José Frage/li- Muito obrigado.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o nobre Senador Helvidio Nunes.
O Sr. He!vídio Nunes - Nobre Senador Humberto
Lu.cena. permita-me_ que na oportunidade de um breve
aparte eu fixe mais uma vez uma posição. V. Ex• reproduz noticia segu_ndo a qual o Governo não enviará no
primeiro semestre d~t_e ano o projeto de reforma trihu~
tária. A primeira vez em que ouvi essa refe~:ência eu não
acreditei e a minha resposta, quando interpelado, foi a
de que quaisquer que sejam as circunstâncias devemos
manter uma posição que é a da luta intransigente em defesa da reforma tributária. (Multo bem!) E esta reforma
está tardando. Ela não deverá Ser feita amanhã, ela deveria ter sido elaborada ontem. ))e maneira que qualquer
procrastin<Jçào qu.e se faça é prejudicial não ao GOverno,
mas ao País. Qu_erQ, neste instante, solidarizar· me com o

pronunciamento ge_ v_~ Ex• e juntar a minha voz à sua
para pedirn{"~s e -reclamarmos do Governo que envie ao
Congr~sso Nacional, dentro do menor espaço de tempÕ
po·ss1vel, o projeto de refOrma tributária. Uma comissão
interministérial foi _constituída o .ano- p-aSsado, esta comissà~ já- deu notLCias ao País iÕclusi~e dos poritos principai~ s_o!ne que incidirá. Não há razão q1:1e justifiqri_e
m_ais nenhuma dep1ora. E que me perdoe o em_in~n~~
Líder Murilo Badaró, esta de que o Governo estava espe_rando a posse dos governadores para enviar a mensagem, com :Cla eu absolutamente, não concordo. Não posso admitir que o Governo faça a respeito de uma matêiia
tão importante uritjuízo tão primário. Estou com V, Ex•,
estou com _o País, com todos os Estados; _nó_s quetemos,
desejamos, pedimos e reclamamos imediatamente a reforma tributária.

O Sr. José Fragelli- Muito bem!
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obríg"ãdo
pela manifestação de V. Ex~. que tem sido, como disse
anteriormente, nesta Casa, um dos grandes propugnadores por uma reforma tributária ampla e profunda queretire os Estados e Municípios da situação de penúria em
que se -ei!Cofúfain ileste momento, na nossa, repito, corfibalida Federação. E aproveito o entusiasmo das palavras
de V. Ex• para, até, Sr. Presidente e Srs. Senadores, suge..
rir ao Líder da Maioria e do Governo nesta Casa e aos
demais líderes partidários, estes na Oposição, o envío;
até, de um apelo, por escrito, assinado por todos os Srs.
Senadores, independente de partido, ao Senhor Presidente da República, chamando a atenção para a situação
de extremas dificuldades em que se encontram os Estados e Municípios e clamamos pela imediata, urgente reforma tributária, e o envio do respectivo projeto ao Congresso NacionaL Sobretudo_, porque, Sr. Presidente, Srs,
Senadores, o Senado é a Casa do Congresso Nacional
que cuida diretamente dos interesses financeiros dosEstados e_ Municípios, pois inclusive, as autorizações- para
---o-s-empréstimos externos e internos dependem de nós.
O Sr. Muri/0 Badaró --Permite V.

O SR.-HUMBERTO LUCENA zer, nobre Senador.

Ex• um aparte?
Com muito pra-

O Sr. Murilo Badaró- Nós estamos inteiramente de
acordo. Apenas um reparo ao aparte do nobre Senador
Helvídio Nunes, para dizer a S. Ex• que acho prudente, e
esta prudência não retardará em nada a reforma tributária, que já devia ter vindo ontem, não, anteorrtem, ou
fálVez há muitos anos atrás. Não há nenhuma discrepância" na posição da Lidúança eve_ntua_Imente po_r mim
ocupada e o Sr. Senador Helvídio Nunes. E não foram
poucas as manifestações de solidariedade que já demos,
atravéS de apartes, ao Senador Helvídio Nunes. E ·quero
-- -dizer a V. Ex• que estamos inteiramente de acordo em fazer um documento coletivo do Senado Federal, dirigido
ao Governo Federal, no sentido de acelerar a remessa da
mensagem de reforma tributária para esta Casa.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Inclusive, pediria
a V. Ex~ que elaborasse o documento ...
O Sr. Murilo Badaró- Eu gostaria de ter: as luzes de
V~

Ex• e também _çio Senador Helvídio Nunes.

_O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
nobre Senador.

Quinta-feira l7 04.!7

Governo, apesar da manifesta boa vqntade do Senhor
Presidente d_51 República_pa_ra com Suas Exas., sem dizer
que os Governadores dos partidos na Oposição, 9 do
PMDB e 1 do PDT, têm a n[tida cbnsciência de que à
frente do governo dos seus respectivos Estados na poderão fazer mllagres.-Sabem das altas responsabiHdades de
que se investiram ilo- dia d_e ontem e que não têm em suas
mãos o poder necessário para realizarem as grandes
transformações _estruturais de que carece o Brasil, para
possibilitar o_maior engajamento de todo o seu povo no
seu processo de democratização,
Daí por que, Sr. Presídente, Si's. Senadores, encerro estas palavras, dizendo, alto e bom som, quase repetindo
como num estribilho, que não há solução para o grave
problema econômiCo-financeiro que aflige o Brasil, que
aflige os Estados e os Municípios, sem uma salda
pOiífíc0-1iiSlltUClniil, dentro da qual se irisere, como ponto relevante, como ponto fundamental, a eleição direta
do próximo Presidente da República que espero também
venha, afiliai, a sensibilizar o próprio Presidente João Figueiredo:
Sr. Presidente, .Srs. Senadores, somente através da devolução ao povo do direito de escolher nas urnas, como
o fez com alguns dos seus prefeitos e com os seus governadores, o f~turo Presidente da República é que teremos
então, condições, a nível nacional, de, através da rotatividade do poder, conduzir o País para o seu grande destino democrático:
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho} - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior.

O SR. LC/MANTO JONIOR PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COM PARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Luiz Cavalcante-- Lomanto Júnior- Luiz VianaAmaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco
-Amaral Furlan- Henrique S_antillo- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18
horas e 30_minutos, destinada à apreciação das seguintes
matérias:
- Projetas de. Resolução n~'s 65 e 73, de 1982;
- Requerimentos n~'s 151, 152 e 155 a 157, de l9S:f;
- Redação fin31 da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n~> 40, de 198\; e
- Projetas de Resolução n~>s 257, __de 1981, 53, 139 e
162, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho.)- Sobre a mesa, requerimentos qUe seião fidós pelo Sr. !9-Secretârio.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO

N~

328, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 06/81 que
altera a redação do art. 457 di Consolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituiçãõ do processo, se neces~
sária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. --Humberto

Lucena.

O Sr. Murilo Badaró- Vamos fazê-lo _em conjunto.

REQUERIMENTO No 329, DE 1983

O SR. HUMBERTO LUCENA -Será um documento histórico para o Senado Federal.
Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores, prometo voltar a esta
tribuna oportunamente para debater em maior profundidade este atualíssimo problema brasileiro que é _o_ dareforma tributãría~

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~> 50/81 (tramitava em conju11to com o PLS-98/86) que modifica dispositivo da Consol1daçào das Leis do_Trabalho, feita a
reConstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões,.l6 de março de 1983. -Humberto

Mas, $r. Presidente, Srs. senadores, nãu encerraria
este pronunciamento de exaltação à posse dos Srs. Governadores dos Estados, sobretudo_dos lO Governadores
na Oposição que irão se defrontar cpm majOres proble-mas, evidentemente pela sua condição de adversários do

Lucena.
REQUERIMENTO N' 330, DE 1983

N;s te-rmOS do dispostO no arL 367 do Regimeri~o Interno, requeiro o desarquivamento do PLS

n~'

58/81 que
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acrescenta dispositíVOs à-Consolidação das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessáriã~
Sala das Sessões, 16 de março de 1983 . ..:.... Humberto

Lucena.
REQUERIMENTO No 331, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Reginiento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n<1 67/81 que
acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho, feita a reconstituiç.ãóOo processo, se necessfrli~
Sala das Sessões, i6 dt! niarÇo- de- 1983. - Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO No 332, OE 1983
Nos termos do disposto no art. 367_ do Regimento Interno, requeiro odesarquivamento do PLS _nY 74/81 que
introduz alteração na Consolidação das Leis do_Trª_b_a_lho, feita a reconStltUlÇão do processo, se necessária.
Sala das_Sessões, 16 de março -de 1983.- Ht~mberto
Lucena.

REQUERIM!lNTO N• 333, DE 1983
Nos termos do _disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 84/81 que
introduz alterações na vigente Consolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena

REQUERIMENTO No 334, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 91/81 que
introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, na parte concernente à organização sindical, feita a
reconstituição do process_o, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena.

REQUERIMENTO No 335, DE 1983
Nos termos do disposto nõ-art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS_ n~' 143/81
que revoga a alínea ~~b" do art. 39 da _lci_ n"' 3.807, de 26
de agosto de J 96Q- Lei Orgânica da Previdência S"ocial,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena.

REQUERIMENTO No 336, DE 1983
Nos termos-do disposto no art. 367 do Re_gimento Interno, requeiro o desarquiVamerito do PLS n~' 147 (81
que modifica dispositivo à COnsolidação das Leis do
Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena.

REQUERIMENTO No 337, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 193/81,
que dá nova redação ao inciso VIII do art. 84 da Lei no:>
4.215, de 27 de abril de 1963, feita a recontituiçào do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena.
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REQUERIMENTO No 339, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 3llf81
que altera dispositivo da Lei n~ 5.527, de 8 de novembro
de 1968, feita a reconstituição do processo , se neces~
sária_. _
Sala das Sessões, lb de março de 1983.- Humberto Lucena.

-REQUERIMENTO No 340, OE 1983
NOS termos.do disposto no art. 367-do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 71/82 que
introduz alteração na Lei n~' 1.521, de26 de dezembro de
I 951, para o fim de considerar crime contra a economia
popular a cobrança de taxa de juros de4% ao mês, feita a
reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Humberto
Lucena.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) - O~ requeri~
mentos lidos serão publicados e posteriormente incluí~
dos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. !~'
Secretário.

t

lida a seguinte
BraSília, 15 de março de 1983.

Senhor Presidente.
Na forma regimental, venho comunicar a V. Ex-' que,
atendendo a convite do Presidente do Congresso Nacional da Venezuela, Godofredo Gonzales, devo, na qualidade de Presidente do Parlamento Latinoamericano e de
convidado especial, ausentar-me do país a partir do próximo dia 17, a fim de participar das sessões do Parlamento Andino e manter encontros em Caracas com delegados do Parlamento Europeu, assentando as últimas providências para a reunião conjunta do próximo mês de junho.
. Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex• os protestos.
de minha elevada estima e consideração. --Nelson Carcomuni~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a
Hora do Expedien.te.
Passi.l~se à
-

ORDEM DO DIA
Item 1:
(Em Regime de Urgência - Art. 371 C, do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
da Câmara nl' 151, de 1982 (n~' 6.766/82, na origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do ParaM
nã e dá outras providências.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças).
Solicito do nobre-Sr. Senador Jorge Kalume o parecer
da CQmissão de Serviço Público Civil.

REQUERIMENTO No 338, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PLS no:> 291/81
que introduz modificações na Lei n~' 4.090, de 13 de julho
de 1962, que instil:uTu -GratifiCação de Natal, visando
tornar incontroverso o direito do trabalhador ao 131' salário, quando se encontre em gozo de beneficio Previdênciãrio, feita a reconstitUição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. - Humberto
Lucena

a

A proposição, vazada em 4 (quatro) artigos, cria, no
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Paraná, 12 (doze) cargos de Técnico Judiciário, 25 (vinte e cinco) cargos de Auxiliar Judiciário; 10 (dez) cargos de Atendente Judiciário, estes
no Grupo Atividades de Apoio Judiciário, Código TREAJ-020.
No Grupo - Outras Atividades de Nível Superior,
Código TRE-NS-900, 01 (um) cargo de Médico e 01
(um) cargo de Contador.
No Grupo- Outras Atividades de Nível Médio, Código TRE-NM 02 (dois) cargos de Técnico em Contabilidade.
No Grupo - Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Código TRE-TP-1200, 01 (um) Cargo de Motorista
Oficial.
No Grupo -Serviços Auxiliares, Código TRE-SA800, 10 (dez) cargos de Agente Administrativo e 18 (dezoito) de Datilógrafo.
Estabelece, mais, o projeto, a extinção de 01 (um) cargo de Táquígrafõ-, quando vagar, Código TRE-AJ-020.
Considerando que as despesas decorrentes da sua aplicaçãO. serão atendidas à conta das dotações orçamenM
táriãs Própriâs do Tribunal Regional Eleitora[ do Paraná
ou outras para este fim destinadas, somos, no âmbito
desta Comissão, pela aprovação do projeto sob exame.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre S~nad_or José Fragelli, para emitir o parecer da comissão de Finanças.

Exml' Sr.
Senador Nilo Coelho
MO Presidente do Senado Federal
Nesta

neiro.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A
cação lida vai à p~blicação.
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O SR. JORGE KALUME (Para emitir parecer.)- Sr.
Presiden'te, Srs. Senadores:
De iniciativa do Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos dos arts. 56 e 115, II, da Constituição Federal, vem a exame desta Casa, após ter sido
examinado e aprovado na Casa de Origem, projetO de
lei, dispondo sobre a criaç~o de cargo-s na Secretaria do
Tribunal Eleitoral do Esiã.-do do Paraná, e dando outras
providências.

O SR. JOSt FRAGELLI (Pa.ra emitir parecer.)_- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O proJeto em exame, encaminhado à Cámara dos Deputados pelo Senhor Presidente do Tribuna( Superior
Eleitoral, nos termos dos arts. 56 e 115, item II, da Constituiçà_o Federal, objetiv? <!- criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná.
A providência em tela, após tramitar pelas Comissões
-de Constituição e JuStiça, de Serviço Público e de Finanças, da Câmara dos Deputados, foi aprovada, nos
termos da Emenda Substitutiva oferecida pela Comissão
de Constituição e Justiça ..
TrataMse de medida que visa a conceder meios eficazes
com relação aos recursos humanos, ao Poder JudiciáriO;
em especial ao Tribunal Regional integrante da Justiça
Eleitoral, ao bom desempenho de suas altas funções na
distribuição dessa Justiça especializada, em hora de tanta relevância para a consolidação da democracia em nosso País.
Com a criação de 81 (oitenta e um) cargoS em sua Secretaria, por certo, _estará aquele órgão mais aparelhado
para cumprir a sua relevante tarefa junto ao povo paranaense, Estado membro que reúne colégio eleitoral que
ultrapassa quatro milhões de eleitores.
Os critérios adotados pelo projeto em questão
harmonizam-se com as normas reguladoras e os princípios consagrados no ordenamento jurídico pertinente à
seleçào e preenchimento dos cargos e à disciplinaçãO dos
respectivos hierãrquicos.
No que diz respeito ao aspecto financeiro da medida,
matéria própria da análise desta Comissão, nenhum imM
pedimento ocorre, uma vez que prevista a fonte de custeio no art. 3-:>, o qual consigna que as despesas decorrentes de sua aplicação correm à conta das dotações previstas na Lei de Meios e atribuídas àquela Corte de Justiça.
Por estas razões, somos pela aprovação do projeto.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Os pareceres
sã9 Javorá veis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à aprec!ação do projeto.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. !~'
Secretário.
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Ê lida a seguinte

EMENDA No I
(De plenário)

Ao Projeto de Lei da Câmara nl' 151, de 1982.

Suprimam-se, do Projeto, os p8.rágrafos (9, 3~> e 4' do
art. I.,., transformado em Parágrafo único seu§ 29, com a
seguinte redação:
..Art. I~>
Parágrafo único. --n -ingresso-na Cateioria furicional de Auxiliar Judiciário far-se-â na classe inicial, mediante concurso público de provas, em que

serão verifkadas as qr.iaTílíCaçõeS essenciais, exigi:
das nas respectivas especificações, para o desempenho das atividades inerentes à classe."

Justifica~ão

Esta emenda tem por fim compatibilizar as iinplicações do Projeto com a disciplina do Plano de Classificação de Cargos, mediante supressão dos parágrafos l~',
J9 e4~> do art. l9 do Projeto, modificada a redação-do Parágrafo 29 do mesmo artigo, passando, conseqilentemente, a Parágrafo único do_ a,ludido dispositivo.
Com efeito, para provimento das categorias funcionais integrantes dos vários Grupos do vigente Plano de
Clas_sificação_ é condição sine qua nona satisfação dos requisitos da escolaridade, expressamente estabelecidos
nos decretos de estruturação dos mesmos Grupos.
Para o desempenho dos cargos ou empregos a que são
inerentes atividades técnicO-profisSionais de- nível médio,
compreendidas nos seus diversos campos, bem assim as
pertinentes a áreas específicãs do ServíçO Público, incluídas as atividades auxiliares, a nível de apoio operacional,
é exigido diploma o'u certificado de conclusão de curso
de grau médio ou habilitação legal equivalente.
Para o exerdcio das categorias _de n(vel superior é indispensável a formação universitária, ou seja, diploma
de curso superior de ensino, ou habilitação legal equivalente.
Por seu turno, a progressão funcional e _a ascensão
funcional estão disciplinadas por legislação específiCa.
O§ [9 do art. 19 do Projeto contraria todos o_s_critérios
e prindpíos vigentes cm administração de pessoal, genericamente e;Wbelccidos e uniformemente aplicados, devendo. poi!'.. ser rejeitado, in Jimine.
Para "-t: ::.u.lcquar às diretrizes do Plano de Classifi..::at;ão, o ~ 2" dí_} mesmo artigo deverá ter a seguinte redaçào:
"Art. 1Y
~ 2" O wgresso na categoria-ru.ndofial de Auxiliar Judi~·~úrio ftu-se-fr-nrrdasse inicial, mediante
concurso ~1úblico de prova~. em que-serão verificadas J.s u:u•d11'icações essenciais, exigidas nas respectivas !':t~pç~:llicaçàes, para o desempenho das atividadef. merentes à clo.~sse."
Nos tré.sJ\)deres d:t República jâ estâ totalmente implantado o Plano de Classificação de Cargos nas suas
três. clientel<~'>: originária, secundária e geral.
Como em termos de técnica de classificação de cargos
e enquadrame-nto é inexeqüível a duPlicidade de inclusão
no mesmo Plano, a inclusão nas categorias do Quadro
Permanente não poderá ocorrer por transposição ou
transformação. como dispõe o § 39 do ai't. 19, que não
deve vigorar
Somente paru a ex_ecução de atividades compreendidas
nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributaç..io, Arrecnd.:u;ão c Fiscalização de Tributos Federais e
contribuiçõt-s previdenciaís e no Ministério Público, -é
que se nomearão servidores cujos direitos e vantagens sejam definidos em estatuto pi-6prio, ria for"ITia do_ art. 109
da Constitui~ào.
Est<ls são normas mandadas adotar pela Lei n~" 6.185,
de ll-12-74, e que a conveniência da Administração

_Pública recomenda não sejam alteradas, motivo_ por que
é iilaceítáVeJ o disposto no§ 4~> do art. J9 da proposição.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Murilo Badaró.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão
o projeto e a emenda, (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão.
Encerrada a discl.lssão, çam apresentação de emenda,
a matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça para
"exame do projeto e da emenda, e volta às Comissõês de
Serviço Público Civil e de Finanças para exame da emen-

da.
Nos termos do art. 383, inciso II, do Regimento Interno, a matéria será incluida em Ordem do Dia na 4• sessão ordinária subseqUente, devendo as comissões proferirem seus pareCeres até o dia anterior ao da sessão erri
que a matéria_-serã-ã"preciada.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do -Requeriri:tento n9
lOS, de 1983 de autoria do Senador Benedito Canelas, solícitanO.o ilOS termOs do arf. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 42, de 1982, que ãutoriz"a a Prefeitura Municipal de Dourados (MS) a- elevar em CrS
180.975.Iob,OO {Cento e oíteritã mílhões; novecentos
e setenta e cinco mil e cem cruzeiios) o montante de
Sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resoluç5o constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
120, de 1983, do Senador Pedro Siinon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqui~amento do Projeto de Lei do Senado n9 151,
de 1982, de Sua autoria, que revoga o Decreto-lei n9
1.910, de 29 de dezembro de 1981, que dispõe sobre
-c-órltribuições pã.ra o custeio da Previdência Social.
Em votação o requerimento.
qUe o _aproVam queífam conservarestào.-(Pausa.) Aprovado.
O projeto de tei a que se refere o requerimento que
a~.:aba dec ser,aprovado será desarquivado .

- oS Srs. S~f!udores

si_ Como

<?

SR. P~E~IU~:NTE (Nilo Coelho).----: Item 4:

V_otaçào~ em tUinU.Ji.nico~ do R~querimento nY
121. de 1983, de autoria do Senador Benedito Canelas, so!i~itandJ?. nos tt:rmos do art 367 do Regjmento Interno, o desarqt.livamento_d() Projeto dt:; Re-so-_
luçào _n~ l 54, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (_M.T) a elevar em Cr$
60.000.000,00 (scssento.~ mJlhões de cruz~iros)_ o
montante de sua divida consolidada.
Em votação o requerimento.
Tem a pal<wra o nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSt FRAGELU (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadares:
~ão quero, propriamente, c_ombater o projeto nem o
seU: desarquivamento. O que eu quero, e pfetendo fazer
um discurso aqul. no nosso plenário, é mostrar que uma
das raZões do mal-estar financeiro deste País t_em sido
_-essa-Votação quase que sistemática de empré.~tifuos aos
.B;.~ados e Municípios, como eu disse agora mesmo, sem
fazer o devido_eXame da ca2acidade_de endividamento
dos pretendentes.
No meu modo de entender, e espero demonstrar, o Sen~do tem grande culpa nisso. Em primeiro lugar, o Sena-
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do, Sr. Presidente, votou as Resoluções n9 62 e 93, fazen~
do não sei o que e com-que autoridade, com que atribuições. fa-zendo uma distinção de divida intralimite e
dívida extra limite. Não dá para entender o porquê de
toda essa distinção, a fim de que as dívidas extra limite
dos Estados e MunicípiOs possam ser votadas sem a
apreciação da sua capacidade de endividamento.
Eu gostaria que o ilustre Senador, sé houve um Senador que tenha sido o autor dessa distinção, nos mostrasse o porquê dessa distinção. Não entendo. Porque o empréstimO é-do BNH ou porque o empréstimo é do FAS,
-ou ê; enfim; de outros órgãoS federais, é que se fez esta
distinção. Mas o que importa é saber se os Estados e
Municípios são ou não obrigados a pagar esses empréstimos tanto quanto aqueles que tenham sido reitos em
dólares ou de qualquer outra maneíra, e que obrigam,
igualmente, pelas duas Resoluções do Senado, os Estados e Municípios.
Quero mostrar aqUi a situaçãO do meu Município de
Aquidauana, como essa distinção feita pelo Senado é
simplesmente, Sr. Presidente, arrasadora das finanças
municipaiS. Uma prestação vencida em setembro e não
paga - não estou bem lembrado se _ao BNH o_u a um
desses órgãos- que estava, Sr. Presidente, por volta de
400 mil cruzeiros, como o Municlpio de Aquidauana não
pôde pagar, e nem pode, nem poderá como eu acredito
que também a grande maioria dos municípios não possa
pagar esse empréstímo;- Sr. Presidente, veja bem, elevouse, de setembro para cá, em 5 milhões de cruzeiros. Só
uma das prestações, com juros, correção- monetária e
tudo o mais.
É essa a situação de liberalidade proporcionada pelo
Senado, fazendo .essa distinção entre dívida intralimite e
extralimite,. que eu não sei porque existe. Como se os
municípios não fossem obrigados a pagar juros, correção
monetária das tais dividas denominadas extralimites. Eu
não entendo, Sr. Presidente. E gostaria de entender através das palavras autorizadas e cscl:lrecidas de alguns dos
Srs. Senadores da Maioria. Isso precisa de um exame
aprofundado, acho que é um aspecto que deve ser _aprecia:do quando fizermos a reforma tributária e outra<;.
-5r. Presidente, eu nunca fui regimentalista, não gosto
muito de regimentos, não gosto muito das leis formais,
mas eu acho que, se há uma comissão que deveria ser
formada no Senado é esta, incumbida de fazer um estudo
dess<J quesüio do endividamento dos Estudos e, sobretudo, dos municípios, para apurar se ele!'. estão ou não em
condiçõ_es d_c_ pagar esses empréstimos. Eu posso garan~
ti r, desdej{t, assiin num exame ·muito rápido e muito amplo, que bem mais de 50% dos municípios não têm- condi~ões de pagar o que devem. Não têm.
No meu Estado, o_l\1unicfpio de Aquidauuna_ê um·ctos
municípios de porte médio, não é dos que têm as menores rendas. Ele não está falido, está quebrado, estú insoiv:lveL E eu gqsturia, portanto, que essa sH_tl_aç_~9]l)~se
examinada em rehtç~o a todos o!'. outros munidpios do
Brasil.
Devcrí<tmos faLer um levantamento dessa. situação.
Acho gue isso é da maior import;.incia, sobretudo para
que _o Senado possa continuar a votar esses projetos com
conhecime:nto_de causa.
Estamos votando tudo isso aqui no escuro. Sr. Presidente, sem conhecer_~~ ::.·ituaçUo_ desse e de todas os_ n:J?~
nicípios para os qu;:~is estamos votando empréstimos,
fiertsanQo que nós estamos faze_nd~ um fav~r •. quando
nós estamos decretando u falência desses municípios. Eu
vou procurar estud<~.r o Regimento, sobretudo com as luzes da As:;cssoda- du Mes<L, parij ver se se pride constituir
uma comissão para estudar o assunt(). Não sou a favor
de Comissões de Inquérito, mas de uma Comissão que
es1uâe esse__assunto. ~ue eu julgo da maior relevância, e
que é um dos uspectos relevantes do endividamentõ nacional. Porque a dívida públic~fela nã_o é apenas federal,
estadual Ou municip_al, ela é federal, estadual e municipal, é de todos, é das três pessoas jurídicas de Direito
Público.
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Então, eu faço essa apreciação, digamos assim, adiantando alguma coisa que eu quero tratar no futuro, chamando a atenção dos Srs. Senadores e pedindo que comecem a estudar esta matéria, este assunto. Porque eu
não entendo como poderemos, como poderá o GovernO,
como poderá o Congre-sso- querer, de fato e seriamente,
daqUi para adiante, ti<itab_elecer um regime de austeridade no trato das finãnÇas Públicas, sem estudar a situação
financeira dos Estados e Municípios. Os Estados, pouco
fogem a esse estado de coisas, isto é, não se encontra a
menor possibilidade de, com os recursos próprios, pagar
as-dívidas que foram Teitãs, e -eu acredito que, sobretudo,
as dívidas feitas pelos Estados e Municípios nesses últimos dois anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Quero explicar ao Senado que estamos discutindo desarquivamento
de um projeto, e o- nobre Senador José Fragelli discutiu o
méríto do projeto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy :vJagalhães, para encaminhar a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Para encaminhar a
votação. Sem revfsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Apenas em duas palavras, eu gostaria de, em primeiro
lugar, acentuar que a votação ê sobre desarquivamento.
Eu seri~ até favorável a que o Regimento fosse rriodificãdo para que não se necessitasse vir a plenário para decidir sobre desr1rquivamento de projetas.
Eu gost::~ria também de dizer uma palavra, somente
em resposta uo Senador José Fragelli, para não passar
em julgado, quando S. Ex' diz que os Senadores devem
começar a estudar essa matéria. Acho que os Srs. Senadores já estudaram bast~mte essa matéria.

O Sr. José Fragelli-_Não apoiado!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- E acho que os Senadores, além de estudar, têm opiniões divergentes. S.
Ex• tem uma opinião e nós temos outra. Achamos que
são necessários Os empréstimos para os Municípios.
O Sr. José Fragelli- Nunc_a vi um estudo aprofundado do assunto aqui dentro. Não vi e V. Ex• não o fez, duvido quem o tenha feito.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-il. a minha opinião, Sr. Presidente.
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- lnfeljzmeote,
V. Ex~ não poderá falar porque somente pode usar da
palavra um de cada partido e o autor do requerimento.
Já falou o representante do PMDB e do PDS. Lamento.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Desejo esclarecer ao Plenário que o projeto a que se
refere o requerimento aprovado tem parecer de quatro
comissõeS e está fartamente ilustrado com o parecer do
Banco Central. E é um dos poucos projetas bem comPlementado e que veio encaminhado a esta Casa.
O Sr. Jo.sé Fragelli - Muitas vezes já demonstrei,
aqui, que estas manifestações do grande Banco Ceiüral
não merecem fé.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)~ Aprovado o
requerimento, a matéria a que se refere retorna à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
122, de_ 1983, do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-
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sarquivamento do Projeto de Lei do Senado "' 155,
de 1982, de sua autoria, que fixa prazo para atualização de valores previstos em tabelas de incidência
do imposto sobre a renda na fonte, e dá outras providêil.cias.

Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ (Para encaminhar a votação. Sem revísão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadares:
O nobre Senador José Fragelli tem sido um atento e
minucioso interessado nesse problema dos empréstimos
aos munidpios, levantou urna questão que é importante
para o SenaCI.o.
Eu creio que não devemos aceitar como transitado em
julgado a acusação, que não é bem uma acusação, mas a
pecha ou a responsabilidade de que o Senado esteja praticarido um ato senão incorreto, pelo menos irresponsá·
vel, porque não é o caso, nem é omisso.
C: evidente, que_ este___quadro de solicitações reiterada~
d~ empréstimos para as prefeituras, é o subproduto da
enorme carência em que vivem_ os Municípios. Vale dizet
ê_a grande prova factual a grande prova política de que a
reforma tributária é uma necessidade inadiável.
Agora, dizer que o Senado vota isto de uma forma in·
devida não me parece correto, E vota dentro dos regi- mentes e dentro da resolução aqui estabelecida, porque
este projeto, vem para a Casa através de uma solicitação
formal do Poder Executivo, que nos seus canais compe·
-tentes procedeu aos exames indispensáveis, certificando
a necessidade das respectivas solicitações e das respecti·
vas a~sembl~ias, quando é o caso. Agora, veja bem, é que
com a inflação, todas as possibilidades de prefeituras e
Estados para a obtenção de recursos destinados as suas
obras, estão plenamente esgotadas, daí a necessidade de
solicitação de autorização para as dívidas consolidadas e
nós assistimos, aqui o ano passado, solicitações para
quantias irrisórias, poique os Municípios se vffã.m na:
contigência de ter que apelar para organismos financeÍ·
ros nacionais e atê internacionais para a obtenção dos re·
cursos.
Sr. Presidente, a minha palavra não tem o objetivo de
criar uma polêmica em torno deste assunto, mas eu acho
que o nobre Senador José Fragelli tem razão, é preciso
inclusive fazer uma resolução que nos leve àquele princípio salutar da economia processual. O Senado perde um
tempo enorme na análise de projetas que, a rigor, não
deviam estar áqui porque são meros atas administrativos
e poderiam est::lf, perfeitamente, submetidos ao exame e
à decisão do próprio Poder Executivo.
Mas, a minha observação é apenas para não deixar
transitar em julgado a afirmação do Senador José Fragelli de que o Senado Federal decide isso de forma, se
não irresponsável, pelo menos desatenta ou omissa,
como quer S. Ex• (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 6.
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
123, de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, i1os termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~>
156, de 1982, de sua autoria, que denomina "Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federal BR-364
que liga as cidades acreanas do Rio Branco e Cruzeiro do Sul - Fronteira com o Peru.
Em votaçãO o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
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Aprovado.

O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova·
do ·voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
124, de 1983, de autoria do Senado Benedito Canelas, solicitando, nos termos do art._ 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nY 158, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT) a elevar em CrS
73-.l69.900,QO_(setenta e três.milhões cento e sessenta e nove ·mil e novecentos cruzeiros) o montante de
sua dívidã consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento vol·
tarã a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
126, de 1983, do Senador Jorge Kalume, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nl'
171, de 1982, de sua autoria, que institui zona franca
na cidade de Cruzeiro do Sul, Municlpio do Estado
do Acre, pelo prazo que especifica, e dã outras proVidências. ·
·
Em votação" o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de Ieí a que se refere-o rCqueriminto apiOVado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9:
VOtãÇãO-, em turno -único, do Requerimento n~'
127, de 1983, do S_enador Jorge Kalume, solicitãrido, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'
224, de 1982, de sua autoria, que autoriza o Poder
Executivo a instalar os cursos superiores que menciona, no Município de Cruzeiro do Sul, EStadO do
Acre, e dã outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
129, de 1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desar(juívamerifo do Projeto de Lei do Senado
n"' 51, de 1981, de sua autoria, quedã nova redação
ao§ l"' do art. 39, da Lei n"' 5.998, de 14 de dezembro
de 1973, que regulamenta o direito autoral no Brasil.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. {Pausa.}
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
130, de 1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei_do Senado
n9 62, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre a
cobrança de contas de energia elétrica água, gás e te-
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!e fone, pelas empresas c_oncessionâdas- de serviços
públicos e dá outras providências.
Em votação.

Os Srs. Senàdores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante da requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
131, de 1983, do Senador Raimundo P-arente, solfCi-=tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n9 76, de 1981, de sua autoria, que altera dispositi-

-=de 1982,-d"e ã.Ut0r1a-dã Se-nadora Laêlia de Alcântara, que altera artigos do Código Civil (Lei n~' 3.071,
de J9 de janeiro de 1916, com a1tct"açõcs postcrio~
--- res).
- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prOjeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

OSR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 17:
Votação, em turno únic"o, do Requerimento n~'
136, de 1983, do Senador Mârío Maia, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivãmentO do Projeto de Lei do Senã.do n~' 19,
de 1982, de autoria da Senadora Laélia de Alcântara, que dá nova redução ao art. 370 do Código Civil.

vos d.a Consolidação das Leis do__ Trabalho.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pau:w.)
Aprovado.
O projeto de lei <J. que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13:
Votuçào,_ em turno único, do Requerimento n~'
132, de 1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' l 99. de 198 I. de sua autoria, que dispõe sobre
apuração de saldos disponíveis em caderneta de
poupança e dá outras providências.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado_ voltará ã sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 14:
Vota10ào, em turno único, do Requerimento n~'
133, de 1983, do Se_nadQr Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquiVumento--dõ Projeto de Lei do Seriàdo
n~' 304, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre o
serviço de vigilância em navios, por vigias portuários e determina outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadoies que o-aprovam queiram conservar~
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 15:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
134, de 1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367__do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 310, de 1981, de sua autoria, que prorroga, por
dez anos, o prazo assinado no art. i" da Lei n~' 5.755,
de 3 de dezembro de 1971, que isenta do pagamento
dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de
Transmissão, no Distrito Federal, ini6Veis aCfquiridos por componentes da ForÇa Expedicionária Brasileira.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pau.sa.)
Aprovado.
A matéria será desarqUíVada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
135, de 1983, do Senador Márfo Maia, solicitando,
nos termos do art. 36_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 17,

Em votação.
-Os Srs. Senadores que o aprovam perrllaneçam como
a_cham. ( Pa!J!a.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aPl-OVado voltará á sua tra_mi_taçã_Q norinaL

~~

Q SR. PRESI_DENTE (Nilo Coelho)- Item 18:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
137, de 1983, do Senador Mário Maia, solicitando,
nos- ietmos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 41,
de 1982, de autoria da Senadora Laêlia de Alcânta~
ra, acrescentando artigo ao Decreto-lei n~' 594, de 27
de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva
Federal, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs .. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O ~i5R. PRESIDENTE (Nilo

Coelho)~-

item 19:

Votação, em turno único~ do RequerirUentÕ n~'
138, de 1983, do Senador Mário Maia, solicitando,
nos termos do art. 3.67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 42,
de 1982, de autoria da Senadora Laélia de Alcântara, que autoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Federal, regida pelo Decreto-lei
n~' 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A inatéria será-desarquivU:da e prosseguÍrã Oseu curso
normaL
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 20:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
139, de 1983, do Senador Mãrfo Ma"ia, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o deSãrquiVameilto do Projeto de Lei do Senado n~' 51,
de 198·2.--de autoria da Senadora La~Iiã-de Àlcâtltara, que acrescenta artigo à Lei n~' 6.162, de 9 de dezembro de 1974, que cria o Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento Social- F AS, e dá outras_ providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs: Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que ·se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 21:
Votação, em turno único, -do Requerimento n~'
140, de 1983, do Senador Raimundo Parente, s_olicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 53, de 1982, de sua autoria, que assegura à filha
solteira, maior de 21 ano-s, hão ocupante de cargo
público "permanente, a pensão temporária de que
trata a Lei n~' 3.373, de 12 de março de 1958.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. ( Pau.sa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 22:
Votação, em turno único, do Requerirrieri.to n"'
141, de 1983, do Senador Mário_Maia, so!iCitaildo,
nos termos do.art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamel1tO do Projeto de Lei do_ Senado n~' 60,
de 1982, de autoria da Senadora Laélia de Alcântara, que acrescenta artigo ao Decreto-lei n~' 1.923, de
20 de janeiro de 1982, que modifica a legislação que
dispõe sobre o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 23:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
142, de 1983, do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 126, de !982, de sua autoria, que dispõe sobre o
prazo extinto do Direito de Lançamento do Imposto Sobre a Renda.
Em v_otação o requerimento.
Os Srs. Sena.dores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto _de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 24:
Votação, em turno únic_o, do Requerimento n~'
143, de 1983, do Senador Mário Maia, solicitando,
nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o desai-qUfvamento do Projeto de Lei do Senado n~' 160,
de 1982, de autoria da Senadora Laélia de Alcântara, que restringe a disponibilidade dos bens imóveis
do analfabeto.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam 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 25:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
144, de 1983, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 187 de 1982, de sua autoria, que institui a Semana
do Jovem, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aProvam queiram conservar·
se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O_ projeto de lei a que se refere o requerimento q
J
acaba de_ ser aprovado será desarquivado_c

J
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O SR. PRESID~NTE (NHo Coelho)- Item 26:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
145, de 1983, de autoria do Senador Affonso_Camargo, soHcitando, nos termos do arl. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 114, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal Qe Curitiba (PR) a elevar em Cr$
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis
milhões, seiscentos e cinqUenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos)
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 voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item Z7:
Votação, em turno "Único, do RequerimentO n~'
146, de 1983, de autoria do Senador Affonso Ca·
margo, socilitando, nos termos do art. 367 do Regimento fnterno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n" 164, de 1981, que autoriza a Pif:fiitura
Municipal de Francisco- Beltrão (PR) a elevar em
Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões,
trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiroS
e trinta e oito centavos), o montante de sua dívida
consolidada.
Em votação o requerimçnto.
Os Srs. Senadores que O aprovam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprovado.
A matêria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 28:
Votação, em turno únfco, -do Requerimento n~'
147, de 1983, de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 367, do Regi~
menta Interno, o desarquivamento do Projeto d_e
Resolução n~> 187, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado de Serg-ipe a elevar em
Cr$3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e
três cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Em Yotação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar norlriã.lmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 29:
Votação, em turno único, do Requerimento ri~>
148, de 1983,_ de autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos do art. 167 do Regimento Intern_o, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~> 223, de 1981, que autoriza o Estado de
Sergipe a contratar operação de empréstimo externo
no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de
dólares norte-americanos) destinado ao programa
de investimentos do Estado.
Em votação.
Os Srs. S.enadoreS que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovada voltará à Su'f. tramitação normaL

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 30:
Votação-; em turno- úOico, do Requerimento n9
149, de 1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitarido, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do ProjetO de
Resolução n9 II, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Curifiba (PR) a elevar em
Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito mi-
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lhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovado.
o projeto de resciJuçà-o constante do requeriiTientõ vai--- tará a tra-mitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 31:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
150, de 1983, de autoria do Senador Affonso Camargo, colicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~> 19, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado do Paraná a contratar operação de emprêstimo externo no valor de US$ 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólares norte-americanos),
destinada ao programa de investirrientos daquele
Estado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemúinecer
sentados. ( Pausa.j
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Srs. Sen_adores: O Sr. Miilistro Emane Galvêas, enl
resposta ao convite feito pela Presidência do Senado Federal, cort]unica que comparecerâ, a esta Casa do Congresso Nacional no próximo dia 23 do corrente, às 14 horas e 30 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Integrado no sistema das forças polfticas que têm
apoiado o Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, e plenamente engajado, desde 1964, nos esforços
desenvolvidos pelos governos anteriores dos insfgnes
Presidentes Humberto de Alencar Castello Branco,
Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastaiu Mê:dici, e Ernesto Gei.c;el, no sentido da modernização e desenvolvimento da Nação, não poderia deixar de assumir a tribuna, quando o eminente Chefe da Nação recebe as justas
homenagens e felicitações do-povo brasileiro pelo transcurso _do quarto aniversário de sua investidura como
Preside!}_ te da República, ocoj'rida, precisamente, a 15 de
março de 1979.
Entendo _ser necessário _e oportuno este pronunciamento, para manifestar a minha irrestrita solidariedade e
os meus aplausos ao estimado Presidente de Hçmra do
nosso Partido, Jo~o Baptista Figueiredo que, no comando do 5>:> Governo Revolucionário, enfrenta com serenidade, coragem, lucidez e patriotismo as crises e dilemas
de uma conjuntura internacional adversa, cujas oscilações, contingências e impactos negativos se refletem no
plano interno, dificultando a solução dos problemas que
nos afligem.
Enganam-se, porém, os agourentes arautos do apoca·-lipse, obsedados por uma visão deformada e catastrófica
da _História, supondo que _dificUldades circunstanciais
quando gerados pela crise económico financeira pOderj<t_~ imQ.QHlziu uma Nação de !30 milhões de habitantes
dos quais mais _(je 60 milhões_ têm idade iJlferior a 18
anos, e que têm o privilêgio de viver num espaço geoec-onómicq e oceânico, de dimensõeS continentais, caracterizado pelas -excepcionais proporções de suas potencia!ídades.
Na p~pectiva dos 4 anos de seu governo, que transcorreram num clima de o"rdem, de paz social, de trabalho
e de plenitude democrática- ao contrário do que ocorre
em tantos países traumatizados pelos horrores da guerra
"civil, dos impasses insol~veis ou da estagnação - o Presidente João Baptista Figueiredo Já se incorporou à galeria histórica _dos nossos maiores estadistas.

Com a tranqUila consciencia do dever cumprido pode
o Chefe da Nação avaliar, com justificada SatiSfação,- o
acervo das suas realizações em todos os planos, setores e
áreas da atuação governamental, traduzidas nos indicadores globais co.ntidos na sua Mensagem do Congresso
Nacional de I(' de março do corrente ano.
São dados estatísticos a respeito dos quais o Congres·
so Nacional terá oportunidade de se pronunciar, ao
examiná-los nas Comissões TêcniCas e nos Plenários da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parece-me, contudo, indispensável, assinalar, desde já,
com- as eleições de 15 de novembro passado, o êxito
maior do projeto político do Presidente João Baptista
Figueiredo.
Convêm insistir no aspecto fundámental dos resultados das urnas quando surgem, no cenârío nacional, os
novos Prefeitos, Vereadores, Deputados, Senadores e os
Governadores de 22 Unidades da Federação, ontem etn·
passados nos respectivos Governos, num clima de festa e
confraternização cívica.
Ninguém poderá obscurecer o significado transcendental daquele projeto político que deverá se traduzir, do
ponto de vista concreto das realidades práticas, na defi·
nitiva normalização institucional e consolidação democrática do nosso País na plenitude do Estado de Direito
-:-:--indiscutivelmente a aspiração máxima da nacionalidade.
O Presidente João Baptista Figueiredo pouco antes de
assumir a Çhetia do Poder Executivo Federal, ao apre·
-sentar à Nação em solenidade histórica, com o Ministério, as diretrizes norteadoras do seu governo delineou,
perante à Nação, o roteiro que vem desde então percorrendo com rara tenacidade.
Independentemente da liberdade de imprensa, da anistia, do arquiviinento de um pictórico aglomerado de leis
repressivas, verifica-se que, na órbita da administração
encontra-se, igualmente, o nosso Presidente profunda. mente engajado na luta sem tréguas contra os nefastos
efeitos da inflação, geradores das tensões sociais, que tumultuam e obstaculizam a solução dos problemas emergentes.
Se", no âmbito da Política Interna e das atividades de
GOvernO e Administração, os 4 anos da gestão presidencial evídenciam resultados extremamente poSitivos, é nos
domínios- da Política exterior que a personalidade do
Presidente João Baptista Figueiredo emerge com as dimensões e a envergadura de um genuíno estadista.
Atento ás condiçõf:s específicas do Brasil que simultaneamente com os laços que o vinculam à civilização ocidental, como Nação em plena escalada para o desenvolvimento, também se insere nos parâmetros das sombrias
realidades do Terceiro Mu-ndo, o Presidente_ João Baptista Figueiredo vem desenvolvendo uma exemplar
atuuçào, reafirmando, na melhor tradição do Itamaraty,
a n~cessidade de soluções di~lomáticas para as questões
internacÍonais, fundadas no diálÔgo, no respeito mútuo e
na negociação.
O Sr.: Jorge Kalume - V. Ex' permite um aparte,
nobre ~enador Lourival Baptista?
O-SR.. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, nobre Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume - Estou ouvindo com muita
atenção o pronunciamento de V. Ex•, e. quero
cumprimentá-lo por esse justo depoimento que es'tá dando sobre__ o nosso ínclito Presidente João Figueiredo, que
tem sãbido conduzir com pulso firme o seu projeto político de ubertura democrática, haja vista que, ontem, vinte e _dois governadores, das mais variadaS facções políticas, assumir;:tm a -chefia de seus Estados. Portanto, a V.
Ex', pelo oportuno pronunciamento, as minhas felicitações.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex',
eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte, que
muito enriQuece este nosso pronunciamento.
Todos os brasileiros recordam, nas comemorações
deste fecundo quadriénio, o êxito pessoal do Presidente
João Baptista Figueiredo quando, perante as 156 Nações
cõmponentcs da Organização das Nações Unidas (0-
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NU), pronunciou um memorável discurso, ao ensejo da
abertura da 37• Assembléia Geral levado a efeito no dia
27 de setembro, em New York, projetando a imagem de
um Brasil corajosamente engajado na luta pelo advento
de uma ordem internacional mais justa e democrâtica, de
tal forma que sejam eliminados os conflitos, e progressivamente erradicados os injustos desníveis de riqueza entre as Nações, a fim de que predomine, na órbita planetâria, os imperativos Oa paz, da liberdade, da justiça, da
amizade, c do bem-estar para todos os seres humanos.
Naquela ocasião pude testemunhar pessoalmente e,
como eu, os eminentes Senadores Murilo Badaró e Nelson Carneiro, além do Deputado Paulino Cícero, os entusiásticos aplausos da Assembléia Ger-ar da ONU quando o Chefe da Nação encerrou o seu histórico pronunciamento.
Sua Exceléncia obteve, então - cOnforme aCentuei
desta tribuna em discurso proferido a 30 de setembro de
1982, ao regressar de New York- "o autênticO e consagrador reconhecimento internacional pelo seu desempenho como um estadista à altura dos imensos desafios,
perplexidades e angústias COm qUe se defrontam todOs os
países, nesta fase difícil que O -munâO-atravessa".
Os extraordinários aplausos e a repercussão internacional do discurso do Presidente João Baptista Figueiredo no Plenário das Nações Unidas, valem como um julgamento de valor inapreciável ao equilíbrio, ao realismo,
à energia e à capacidade do Chefe da Nação brasileira.
Eram estas as considerações que desejava fazer, numa
sucinta avaliação destes últimos quatro anos, durante os
quais o Presidente João Baptista Figueiredo já conseguiu
assegurar um honroso lugar na História do BrasiL
Queira Deus que os próximos dois anos do seu Governo sejam, igualmente, cor-oados de sucesso integral, através dos caminhos da paz, da justiça social, do trabalho e
do desenvolvimento.
Pelo muito que realizou desde 15 de março de 1979,
sente-se a Nação confiante, na certeza de que o Chefe da
Nação saberá, como já o fez até agora, conduzi-la, nos
próximos dois anos, com a segurança e a tranqUilidade
de um estadista capaz de enfrentar quaisquer vicissitUdes
e desafios para felicidade de todas as famílias brasileiras.
Era o que tinha a dizer, Sr., Presidente. (Muito bem!
Palmas. O orador é cumpn'menrado.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

O SR. MURILO BAD-:\Rú (Pronuncia o seguinte discurs_o. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente, Srs. senadores:
No próximo dia 6_dejulho, Minas Gerais, Brasília, o
Brasil, lembrarão o 10"' aniversário da morte do Governador Israel Pinheiro, o grande constrUtor de Brasília.
Minas Gerais, Sr. Presidente, prepara uma série de
eventos destinados a manter viva, na memória do povo,
a imagem dequele grande homem de Estado, o notável
administrador, o excepcional GovernB:âOf que foi Israel
Pinheiro.
O Sr. Alberto Silva- Apoiado!

O SR. MURILO BADARÓ- O Instituto Histórico e
Geográfico fará iima sessão solelle, várias entidadeiSe
pronunciarão também naquela oportunidade e a Câmara dos Deputados, por deliberação do Presidente Flávio
MarcHio, já determinou a realização dos trabalhos da
coleção "Perfis Parlamentares", para publicar os pronunciamentos e os discursos de Israel Pinhê"iro, quando
Deputado FederaL E é de se assinalar que, àquele tempo,
os relatórios de Israel Pinheiro, na Presidência da Comissão de Orçamento e Finanças da Câiriã.-rã, eram considerados peças extraordináriaS, -peta lucidez, pela profundidade e, sobretudo, pela visão.
E de se notar ainda, Sr. Presidente- e V. ExR foi seu
companheiro na Câmara dos Deputa"dos - que em
1952, já o Dr. Israel Pinheiro, então Deputado Fedi!ral,
previa a crise do petróleo e lançava, com sua lúcida visão, as bases de um programa de álcool que está sendo
seguido hoje pelo Brasil. Is-so; apenas para ilustrar o
quanto de visão possuía o nosso saudoso homem público
de Minas Gerais.

DIÃRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
Sr, Presidente, quero fazer um apelo ao Governador
do Distrito Federal, e é bom que ouça este apelo o nosso
Senador Alexandre Costa, Presidente da Comissão do
_ Distrito _Federal, que está dando àquele órgão um dinamismo_ extraordinário. E inescusável a presença de Israel
Pinheiro, da sua memOria, da sua obra, nesta cidade da
qual foi o construtor e o primeiro prefeito.
Brasília não tem nada, uma rua, um parque, um monumento ou um edifício que tenha o nome de Israel Pinheiro.
O Sr. Alexandre Costa -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. MURrLO BADARO nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Alexandre Costa- Nobre Senador Murilo Ba·
daró, quero louvar V~ Ex' pela iniciativa da mais alta importância que traz ao Senado Federal. A ninguém é lícito
falar ou viver Brasília, desvinculando o seu criador que
foi o saudoso Presidente Juscelino Kubtschek, e seu executor, que foi o grande mineiro Israel Pinheiro.
Ao primeiro já se fez justiça- o Governo e o povono Memorial JK. Ao segundo- não sei porque, quais
os_motivps - até hoje não se lhe deu a grande homenagem que merece. por parte de Brasília. De maneira q"ue
congratulo-me com V. Ex', como membro da Comissão
do Distrito Federal, quando propõe, não somente à Comissão, pois ela levará ao governo do Distrito Federal
qae, tenho quase certeza, terá a sesibilidade necessária de
prestar ao grande brasileiro, ao grnde mineiro, ao grande
estadista - comc::J V, Ex' bem diz- que foi Israel Pinheiro, as justas homenagem que ele merece.

O SR. MURILO BADARO- Muito obrigado, Se·
nadar Alexandre Costa e, desde já quero propor, como
Presidente da Comissão do Distrito Federal, que V. Ex•,
pessoalmente- sozinho ou acompanhado dos membros
da Comissão - se dirija· ao governador do Distrito Federal para que S. Ex• determine as providências indispensáveis à realização de qualquer marco que possa
imortalizar a memória, a figura de Israel Pinheiro aqui
nesta cidade, que ele construiu e que tanto amou.
O Sr. Alexandre Costa importante marco.

Qualquer marco não, um

O SR. MURILO BADARÓ- Um importante marco. Qualquer, no sentido de deixar com maior amplitude, a liberdade de escolha do Governador.
O Sr. Benedito Ferreira - Permite V. Ex' um aparte?
O SR. MURILO BADA"Ró -Com prazer.
O Sr.-BeneditO Ferreira- Nobre Senador Murilo Badaró, eu, por fe(icidade, também faço parte da Comissão
do Distrito Federal e, de alguma forma, espero ter a
oportunidade de, ao lado de V. Ex' e do Senador Alexandre Cost:i, promover aquilo que estiver dentro das
nossas limitações, para esse reparo, que já se faz tardiá, à
memória de Israel Pinheiro. Mas, isso nie faz lembrar
aqui, a estória de um goiano que também muito contribuiu para a construção de Brasília e que tombou de maneira trágica quando fazia a ligação talvez mais jniportanle deste País, que era a dÕ Brasil àqule Brasil esqueci- d{?.!·a~R.egião_ Norte d9 País; no casQ, a Rodvia BelémBrãSma,- Bernado Sayão. E, lemb-rando-me de Bernardo Sayão, lembrei-me também de João Alberto, porque
poucas pessoas, neste País, foram tão injl.lriadas, dentro
_ dos meus parcos conhecimentos, como foi João Alberto.
Mas, post~iormente, os injuriadores não pouparam
Bernardo Sayão, como também não pouparam Israel Pinheiro. E SC)U testemunha pessoal de pelo menos dois casos que comprovam, lamentavelmente, esse mal que
ocorre no nosso Brasil, talvez por um atavismo, talvez
por sermos descendentes de vítimas da opressão, de negros pegos a laço, de índios escravizados, de degredados,
enfim. Talvez por essa razão, não gostamos daqueles que
estão no poder e a forma como nos vingamos -·nós,
povo brasileiro - daqueles que estão no poder, é "pichar" de uma forma ou de outra. Já cheguei a dizer, neste plenário, que o home~ público, no Brasil, principal·
mente_quando está no ápice, no auge do mando, é menos
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considerado do que a própria mulher pública. O caso de
Israel Pinheiro é típico. Eu mesmo, na antiga UDN, se
não fiÍ. córo, pelo menos consenti e me calei, quando assisti d-izerem que Israel Pinheiro era desonesto. Mas o
tempo veio me mostrar que ele não só foi honesto, como
foi um homem reta, realizador e, até, por excesso de zelo, deixou a família em dificuldades, porque, de certa fei~
ta, para fazer um financiamento no Banco do Brasil, foi
preciso que ele conseguisse, através de consentimento de
bens que lhe haviam sido legados por herança e que estavam destinados a netos, como garantia, e o Banco do
Brasil, com grande dificuldade, aceitou que esses bens
fossem oferecidoS comO garantia, porque ele não tinha
outros para oferecer. Ele nada possuía para garantir um
pequeno financiamento de que necessitava. Isso, dep-ois
de construir Brasília. João Alberto, sabem aqueles que o
acompanharam mais de perto que, por ocasião de seus
funerais., foi preciso fazer uma "vaquinha" entre amigos
para poder enterrá-lo. E Bernardo Sayão, em Goiás,
também foi outn~ vítima, outro grande realizador. De
sorte que acho que V. Ex• invocando aqui esse nosso de-ver, esse dever do Brasil - não é de Brasília, nem dos
brasnienses, mas do_ Brasil - de tributar essa homenagem a Israel Pinheiro, nós estaremOs dando - nós,
como -homens públicos, em nome daqueles que nós re-presentamos-, a remuneração final que, afinal, um homem público deve esperar de seus concidadãos, que é o
respeito, que é a estima, que é a perpetuação do seu
nome para o orgulho de seus descendentes. Muito obrigado a V. Ex• por ter-me dado o aparte e, sobretudo,
muito obdgado pela oportunidade de seu discurso.
O SR. MURILO BADARÓ- Muito obrigado a V.
Ex•
Sr. Presidente, a l:omunicação ebreve, apenas para sugerir ao Governo do Distrito Federal e foi excepcional e
oportuna a presença, aqui, do Presidente Alexandre Costa, a quem solicito que leve ao Sr. Governador este nosso
apelo, para que, de alguma maneira, o seu Governo consagre à memória de Israel Pinheiro, ao ensejo das comemorações que serão feitas, para manter viva na memória
dos povos a figura daquele extraordinário homem públi~
co que Minas Gerais deu ao Brasil.
Muito obrigado. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sr. Senador
Murilo Badaró, foi para mim um momento de agrado
ouvir as palavras que acabam de ser proferidas. Eu convivi, na intimidade, com Israel Pinheiro, na Comissão de
Orçamento, no velho Palácio Tiradentes, quando ele deixou o Rio de Janeiro para vir tomar conta da construção
de Brasília. E eu posso dar um testemunho: poucos homens contam com o espírito público e com a capacidade
de renúncia que possuía Israel Pinheiro. Homem extraordinário e injustiçado, como é costume neste País se
injustiçar quem faz vida pública, Israel Pinheiro merece
uma reparação muito grande desta· cidade de BrasHia.
Eu me prontifico a ajudá-lo nesta tarefa e a Presidência desta Casa vai procurar o Presidente Flávio Marcílio
para se associar nas homenagens que o Parlamento brasileiro tem a obrigação de prestar a Israel Pinheiro.
O Sr. Murilo Badaró --Muito obrigado, Sr. Presiden-

te.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
O SR. ALBERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna, neste instante, para tratar de um
_assunto que interessa a toda uma região, que é o Nordeste.
Em 1978, em um documento secreto, o Centro Técnico Aeroespacii:ll,- o CTA, alertava os governadores do
Nordeste e os órgãos de desenvolvimento da Região,
como SUDENE e DNOCS, sobre um provável período
de cinco anos de seca.
Em 1979, o CTA repetiu a informação e, como não
Obtívera qualQU.ef-pfonunciamento a resp"eito de sua pro-
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posta, para o estabelecimento de dois programas destinados ao combate às secas, aquele Centro de Tecnologia
do Ministério da Aeronãutica resolveu tornar públicas
as_conclusões a que tinha chegado com relação aos cinco
anos de seca.

Foi o bastante para que se e!=.tabelecesse um clima polêmico c.om pronunciamentos diversos, quer de autoridades quer de técnicas, e-no mais das vezes de leigos na matéria.
O Governador do meu Estado, por exemplo, nüma de-.
monstraçào patente de desconhecimento total deste e de
outros problemas do Piau[ e do Nordeste, disse enfãtico,
rebatendo as propostas do CTA: .. nuvem nãO é carneiro
para quem a gente possa tanger".
São palavras textuais do Governador do Piauí çriticando a argumentação dos técnicos do CTA.
Vamos fazer aqui uma retrospectiva do que propunha
aquele Centro de Tecnolo,gia de São José dos Campos.

a) O Projeto MO DAR'TE: Consistia em criar- oito
centros de atuação no Nordeste com a missão especnica
de bombardear as nuvens existentes na região, com uma
solução salina, conduzida por avião laboratório, acionado em tempo útil por um sistema de comunicação e de
detecção das nuvens.
Para execução deste projeto, o CTA pedia, em 1979, a
modestíssima soma de Cr$ 400 milhões, para implantação e operação do projeto. Salvo. alguma providência
por parte da SUDENE, que jâ mantinha convênio com o
CTA em Petrolina, nenhuma ação vigorosa foi tomada
pelo Governo nó seritído de tornar exeqüívC:l a proposta
daquele importante centro do MinistériO -da Aeioi1áuti·
ca.
O Governo _tomáu providências como sempre, estabelecendo as frentes de emergência, que, apesar de necessárias e indispf:riSãVeis, longe estão sequer de equacioi:lar
o problema para uma solução, pelo menos parcial. Fiz
parte de uma Comissão de Senadores que visitou, pri,meiro, o CTA, e depois, o Nordeste, em 1980, para ver in
loco. os efeitos da seca.
Fez parte dessa Comissão, o Senador Almir Pinto, que
pode confirmar aqui o que assistimos.
Apesar dos esforços do DNOCS, da SUDENE e dos
Bancos Oficiais, O que constatamos foi:
I - A seca anunciada pelo CTA jâ estav.iilO seú segundo ano de ocorrência, e muitas pessoas ligadas à Região, políticos e técnicos, insistiam em dizer que não havia seca, e que o CTA estava com mania de sinistroS"e.
2 - O atendimento aos flagelados erã. lento, desorga.
nizado em muitOS pontos futldarrieiltais, -córiiO o aparte
de dinheiro e de gêneros de primeira neceSSidade, pa"recendo a nós todos da Comissão que o fenômeno era desconhecido e que ninguém estava preparado para
enfrentá·lo com eficiência.
3 - Fui rC!ator, juntamente com o Senador Almir
Pinto, sobre tudo o que vimos ê ouvimos, e mais, sobre
as conclusões a que chegaram os técnicos do CTA com
relação ao fenômeno.
Chegamos a registrar que, de 1979 a 1980, o Governo
Federal já havia gasto, só em atendimento de alimentação das populações atingidas pela seca, cerca de 50 .bi·
lhões de cruzeiros, quando o CTA pedia apenas -400 inilhões para estabelecer um programa sério e eficiente,
que, se não resolvesse o problema, pelo menos reduziria
de muito os efeitos da seca.
b) O segundo projeto do CTA, o MOCLIMA, é uma
proposta audaciosa, mas não menos cientrfica e de fascinante concepção.
Segundo estudos do CTA, "neste período de-Seca do
Nordeste, as nuvens que se formam em virtude da evaporação da água do mar não adquirem energia suficiente
para atravessar a orla litorânea da região, e cair, sob a
forma de chuva, nos ressequidos sertões do Nordeste.
Propõe o CTA, neste projeto, criar Uma nuve-m artificial de particulas de carbono obtidas a partir da queima
de um combustível derivado do petróleo.
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Esta nuvem estaria a determinada altura.sobre o oceano e a determinada distância do litoral do Nordeste.
Tinha como finalidade aumentar a temperatura de incidência dos raios solares sobre o oceano na área abrangida pela nuvem de carbono, e o resultado seria o aumento de evaporação da água do mar e conseqUente formação de nuvens com maior energia interna. Estas nuvoens teriam condições de atingir o semi-árido nordestino, caindo ali sob a forma de chuvas, ao invés do que
acontece hoje, que elas mal atingem o litoral e são dissipadas pelos ventos ou pelo calor reinante nas camadas
mãis altas da-atmosfera.
·
Contra este projeto se volta a maioria de iecnocrátas e
alguns políticos da Região, sob a alegação de que isto
nunca foi feito e que a despesa seria muito grande etc.
Ourros, à falta de argumentos dizem: mas queimar Pe·
tróleo, no momento em que precisamos economizá-lo?
~quecidos de que milhões de automóveis de passeio
queimam este precioso combustível sem que ninguém
diga uma palavra contra.
Por outrO lado, o que poderia advír de -cataStr-ófico,
caso o projeto do CTA fosse implantado? No meu modo
de pensar, só benefícios ·a N ardeste receberia.
Primeiro, porque o CTA é um Centio de renome ín-ternacional e orgulhO para o Brasil.
Segundo, porque seus técnicos jâ vêm estudando este
assuTli-o há muitos anos, e, mais do que qualquer outro
instituto de pesquisa do País, jâ dispõerii. das informações necessárias para implantação de um piloto experimental deste fascinante programa.
No momento em que faço este pronunciamento, tomo
conhecimento de invasões de estabelecimentos comerciais em vários Estados do Nordeste, inclusive no Piauí,
por centenas de pessoas famintas.
O Governo Federal vai ter que- confinuar- abri rido
frentes de emergência, e vai gastar mais algumas dezenas
de bilhões de cruziiros para socorrer os flagelados, para
continuar tudo no mesmo.

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALBERTO SILVA- Com todo prazer, nobre
Senador.

O Sr. Almir Pinto- Estou sentindo que V. Ex~ estâ
prestes a terminar esse magnífico pronunciamento.
O "SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado.

O Sr. Almir Pinto- E, como V. Ex•, eu sempre tenho
me; preocupado, co_m9 nordestino, _com a -~tuaç_ão afliti·
va por que vem passando a nossa região, há 4 anos e nos
parece, irremediavelmente, que entraremos nos 5 anos,
passando para o sexto. Nobre Senador, cheguei hoje do
Cearâ, sobrevoei, na aeronave da Transbrasil, Fortaleza,
estive em Maranguape, e 1983 não vai vai diferir, pelo
que está acontecendo, em nada, de 1981.
O SR. ALBE-RTO SILVA- Exatamente, nobre Senador.

O Sr: Almir Pinto-. Dias atJ;"âs, tive a oportuitidade
de ocupa-r a tribuna para estudar as causas e os efeitos
das- secas no Nordeste, e me comprometi a. tão logo tivesse oportunidade para inscrever, falar sobre o combate
à estiagem pelos meios artificiais, já que falei sObre os
·-meios natüraiS; o--reflorestamento, combate ao deflores-.
tamento,constr.ução de pequenos, médios e grandes açu·
d"es, a orientação de ventos etc. Já me "inscrevi e, talvez
amanhã eu faça o meu despretencioso discurso que estâ
montado mais ou menos sobre o que V. Ex• está tratando. Não se pode falar sobre o CTA sem menc:íonar o
MOCLIMA, o MODARTE e até o MODAESTE. O
MOCLIMA é a mundaça de clirha; o MODARTE aregularização das chuvas e, devido à preocupação do nosso colega, de Pernambuco, Senador Marco MaCiel, com
as chuvas, artificiais - essa queima do carbono pela
energia solar, que V. Ex• bem acabou de eltp!icar- para
que não acontecesse de os ventos alísios levarem essas
nuvens criadas pela queima do carbono para a região,
por exemplo, do brejo em Pernambuco e aumentar apre-
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cipitação pluviométrica, prejudicando aquela região
pernambucana. Então, criando o MODAESTE, iSto representaria a orientação dessas nuvens para não prejudicar aquelas regiões mais chuvosas. Estou aguardando a
oportunidade do meu pronunciamento. Aliás, estou aqui
com ·um trabalho bem feito que nos foi distribuído q:Uãndp estivemos lá em São José dos campos, do Professor
Rodolfho Paes Leme R<lmos:
- Viabilidade da modificação do clima na rl<.g_ião
serni·árida do nordeste brasleiro pela absorção da
e;ergia solar por partículas de carbono ("')
Prof. Rodolpho Paes Leme Ramos

23-7-75
Proposta de Projeto- ECA IY/75
Neste trabalho ele vem mostrando que houve alguma
__tp~danç_a na atmosf~ra, que provocam a seca e mostra
como corrigir. Eu disse- V. EX• estava presente,deste plenário que as secas datam, pelo que eu li, do _século XVII, 1676, por aí assim. E que essas secas eram de
40 em 40 anos, diminuindo para 30 anos, depois para 20,
agora está 10, 8 e até 6 anos.
Qual foi a causa principal? Aponto, o deflorestamen. to: a floresta atlântica foi toda devastada, - o machado
cortou toda aquela floresta- e já há aquilo que se dá, e
o que eu jâ disse, sobre a floresta amazônica. Mas queria
dizer,justamente, isto: no ano de 1983- estive olhando,
visitando aquelas cidades mais próximas de Fortalezachove, forte, e aí passam 15, 20 dias sem chover,- e volta aquele calor enorme. Achei Fortaleza mais quente do
qu-e·-cuiabá onde já- estive por duas vezes. Ontem, na
posSe do qoyernador, a céu aberto, estava um calor
imenso dentfci dos jardins do Palácio da Abolição, em
-Fortaleza. Então, será ano de chuva, e não inverno, e
permita Deus-, sempre tenho dito desta tribuna - que
tenhamos em 83 o que tiVemos em 81: choveu de 21 a 22
dias, de meado, de março a começo de abril, no ceará~ e
acho que no Nordeste: chuvas fortes, os açudes sangraram,inctusive o Orós, e, praticamente, salvou-se a pecuária e tivemos âgua para beber, porque V. Ex• sabeé nosso vizinho, vai sempre a Fortaleza-, que a maior
preocupação do Governo do Estado é Fortaleza ser
abastecida d'água por navios-tanqUe, Porque oS-ãÇudes
que abastecem a Capital, em meados do mês, secaram. E
os dois, o Pacoti e o Gavião, açudede500 milhões de m 3,
estavam com apenas 40 milhões de m 3; uma cidade com
quase um milhão e quinhentos mil habitantes, umã. coisa
perigosíssima para o Ceará, Essas chuvas jâ cafiam, algumas ·chuvas forte-s na Serra de Baturité, esses açudes
recebem água do rio Pacuti, que toda vida foi p"erene:
mas devido aos desmatamentos nas nascentes, o rio não
ficou mais perene, parece, pelas notícias que me dãO, que
estes açudes têm tomado alguma água e jâ não está assim
tão diffcil a situação para Fortaleza. Mas, estou certo do
·seguinte: a partir d6_ dia_ 19-de marÇo -que -é o dia de São
Jos_é, padroeiro universal e do Ceará- nós temos muita
fé que a partir do dia 19 para o dia 21, 23, que é a passagem do equinócio, as chuvas vollem e o Ceará e o Nor. deste banhem-se de chuvas e os no~so~ w.;ude~ peguem água bastante para matar a sedt: de tod0s nós. Muito
Obrigado a V. Ex•
O SR. ALBERTO SILVA-· AgradcçQ a V. Ex.• o
aparte, nobre Senador Almir Pinto~ e devo dizer o seguinte: o meu pronunciamento+ hoje, foi apenas uma
passagem do que nós vimos, uma referência aos propósitos do CTA, mas eu me proponho, como V. Ex' estâ fazendo, a voltar aqui em outros pronunciamentos sucessivos, naturalmente~ e fazer uma proposta, com a experiência que tive como Governador do meu Estado e_ com
a experiência que_tenho tido de soluções. qu_e V, Ex• mesmo lembra quando fiz a exposição durante a nossa extensa excursão pelo Nordeste, há uma pm~ih\lidade de se
equacionar o problema, porque o efeito maJOr das secas
é exatamente sobre o homem. Em cena ocasião, tive
oportunidade de dizer isso ao prcirrio Pret.>dente Figuei·
redo. Se não houvesse gentemort~ndo no :;end-árido nor-
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destino, nós nunca ouviríamos falar em seca porque não
h:weria as conseqüências dela. O homem é que é o principal - vamos dizer - o que recebe _o impacto di reta e
ele recebe esse impacto quando lhe falta água. Não é o
alimento que retira o homem e o transforma em flagelado. V. Ex~ conhece bem a questão: quando começa a fal-

são de Senadores que esteve Já achou aquilo urila coisa
apreciável, e me perguntaram; "Almir, por que não irrigaram os 9 mil hectares?" Depois, fui com uma comitiva
do Ministro Andreuzza, para inauguração da válvula
disperson1 do Orós e visitamos I ou 2 projetas sertanejos
e t:.~mbém a irrigação do Lima Campos. Então me pergunto: Quantos mil hectares foram desapropriados no
Lima Campos? Tenho notícias de que são n'm11 hectares. Quantos há irrigados? Quatro miL Eu lembrei isfo,
da tribuna. _l?ura~te estes 4 anos de estiagem, esses andejos, conterrâneos nossos, não foram localizados, quando
nada numa parte nesses _projetas, para fixar essa gente,
definitivamente, e irrigar as terras restantes. Já é uma
búa solução para minimizar as dificuldades com que essa
gente luta, para aproveitar a irrigaçãO. Eu disse que a
válvul:.~ dispersara do Açude de Orós foi cOlocada. Essa
válvula deve soltar 30 m·1/min, para perenizar o Jaguari.
Então, OqUC aconteceu? TíVêrani. de-ditTlíiri.J.ír esse Vo'lúme para apenas 8 m 1 /min porque a água está se perdendo, não havia uma estrutura montada com motobombas, eletrobcimbUs. ·P'or iriCdvel qUe pareça; O ario de 80
fõl üm ano de alguma chuva, mas teve uma produção
agrícola muito menor do que o de 81, que foi de menos
Chuva. Isto, por qUe? Devido à irrigilção da margem do
Jaguaribe, com a perenização através do Orós. O que estã se impondO- eetijá disse-aqui- ê a ii-rlgação, o b;r.
ramento dos rios, o aproveitamento dessas águas que se
alargam. Mas, em rela_ção à minha terra, Lavras da
Mangabeira, ela é banhada pelo Rio Salgado, que tem
nil_frente um boqUeirão, uma serra que O-Tio pártiu ao
meio, de modo que quando vem aquela violência d'água
lá do Cariri, a água bate naquela parede de pedra, que -é
a serra, o Ut.lhado não dá a vazão necessária e a água reflui p:.~ra cim:.~ da cidade. Agora, não; o Ministro Mário
-Andreazza construiu sete barragens - já tinha duas,
agora são nove- e S. Ex• me disse que ia construir mais
seis barragens. De uma cajadada só matou dois coelhos,
porque estas águas vão servir, pois ficam retidas,
espraiam-se em vazantes e tudo o mais. E quando vier
essa cabeçada d"água, essas barrag.ens vão mat_ando a
força da água o que, naturalmente, evita a inundação _da
minha terra. Muito obrigado a V. Ex•.

tar água, quando o homem que mora no semi-árido tem
que andar uma légua, duas léguas para apanhar água, a
p;:utir daí, ele já começa a se Visualizar como Um flagelado.
Espero, poder voltar aqui, em outros pronunciamentos, e fazer uma proposição, nós da Bancada do Nordes·
te, que apresentamos algumas proposições mais simples
e mais objetivas no sentido de, primeiro, amparar o homem e, depois, resolver o problema da região, porque eu
entendo que as grandes obras que se planejam, como por
exemplo jogar_ o São Francisco para o Norde~te, colo:ando água nos rios, não vai resOlver o probiema, por:j_Ue os homens não estão situados nas margens do rio.
remos água bastante, por _exemplo, no_ seu Estado ~c·

O Sr: Almir Pinto -

SeT.á ·umã das Soluções.

O SR. ALBERTO SILYA- Mas uma solução que
iiretamente ao homem não vai favorecer ...

O Sr. Almir Pinto- De ordem natural. Temos o bar·amento.
O SR. ALBERTO SiLVA- ... a água para o Nordes:e vinda do São Fra:nClsco---:-.:---- ----- --

0 Sr. Almir Pinto- E isso .é uma cois_a que, como o
CTA prevê, além do artificialismo que eles pretendem introduzir para modificar -o clima, a ecologia nordestina,
vai se processar em 10, 20, 30 anos; talvez nós nem cheguemos lá~ Não _sei s~ çh_egarei a ter a ldade de Matusalém para ver todo o Nordeste sem esse problema de seca.
Mas esse é o aproveitamento do excesso da Barragem de
Sobradinho.
O SR. ALBERTO SILVA- Eu conheço muito bem
todo o problema.
O Sr. Almir Pinto- Eu sei que V. Ex.' é um estudioso.

O SR. ALBERTO SILVA- Eu fiz um prclje'to desses
para desviar o São Francisco para um rio do Piauí, de
maneira bem mais simples e muito mais econômica, inclusive gerando eletricidade, mas não é disto que eu- estou fal::mdo. Eu quero dizer é qUe-, por exemplo, o Estado de V. Ex~ tem acumulado água; acho que mais de oito
bilhões de m '.
O Sr. Almir Pinto - Agora, com a inauguração -do
açude de Jaburu, de 230 milhões de metros cóbicos, nós
passamos a quase· oito bilhões e quinhentos milhões de
metros cúbicos de água.

O SR. ALBERTO SILVA- Então veja V. E•. talvez
seja a região no mundo que tenha mõJis água acumulada
numa área relativamente pequena- como é o Ceará.- E
toda essa água acumulada não serviu para resolver o
problema do homem, o homem que vira flagelado.

O Sr. Almir Pinto- Pois é, é o problema de a água fil.!ar contemplativa.
O SR. ALBERTO SILVA- Por isso é que eu digo, se
nós colocarmos água do São Francisco dentro dos rios
do Ceará, ou dentro dos rios do Nordeste, nós vamos ter
a mesma coisa; nós temos água passando como temos água acumulada no seu Estado, e o homem morrendo de
sede em outras regiões, porque ele não mora ao longo
dos rios e não há força humana que leve aquelas populações para as margens do rio. Eu tenho o exemplo do
rio Parnaíba, que é perene e, no entretanto, os piauienses-estão a I50 km de distância.

O Sr. Almir Pinto- Eu não sei se V. Ex• estava presente quando eu falei, semana passada, que as coisas têm
sido feitas nem pela metade e sim por um terço. v~-Ex•
sube que nôs, lá no Ceará, te-mos um projeto de irrigação
o Curu-P:.Jmipaba. Foram. como eu disse aqui, desapropriados 9 mi\ hect:ues, mas só liTigaram 3 mil. A com is-

O SR. ALBERTO SILVA- Agf-adeço ao nobre Senador AI mi r Pinto sua oportuna intervenção, Que muito
ajudou ·a meu discurso. Continuando, Sr. Presidente, eu
dizia que não se perderia nada em fazer uma experiência
piloto com o programa do CTA, porque ele é um órgão
do maior conceito tecnológico e orgUlho para o Brasil e
também de conceito internacional.
Gost:.~ri_a,

<J.otes de concluir, de fazer uma denúncia e
um apelo ao Sr. Ministro do Interior, porque o_ ano de
19~3. como .muito bem disse o nobre Senador Altn_i_r _P_!!!-to, está revelam!-o que vamos entrar no quinto ano de
previs_ão do CT A. Vamos ter chuvas concentradas em al_guns dias e va!J10S ter eno_rmes int~rvalos que não vão
permitir que ; lavou~a se__reproduza, e que tenhamos
produção. Se juntarmos ágUa para o gado, vamos agradecer a Deus. De qualquer forma, já sei que as frentes de
serviço vão ser novamente ·estabelecidas.

Quero, nesta oportunidade, fazer primeiro a denúncia
e um apelo ao Senhor Ministro do Inter_ior.

A denúncia- No meu Estado, o Piauí, durante todos
estes anos de seca,_ o que se viu foi a exploração pura e
simples dos nagelados por políticos inescrupulosos, que
usavam as verbas de _emergência para pagar pessoas que
nada tinham a ver com a seca. Os jornais do País deram
dest:.~que <lOS escândalos de São Raimundo Noqato e
Canto do Suriü~ onde até médicos _e_advogados ligados a
políticos daquela Região recebiam salários pela verba de
emergênci:.~ destinada aos flagelados.
_ Além disso, filiado, simpatizante ou parente de nossos
Cõr!'eligionários, do antigo PP. ou do PMDB depois da
incorporação. eram simplesmente alijados de alistamento nas f~cntes de emergên~ia.
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O resultado disto é que, nos últimos quatro anos, milhareS-Oe flagelados abandonaram o Piauí, e cerca de setenta por cento destes eram eleitores de noss_o Partido.
O apelo que faço aqui ao Ministro Andreazza, cumpridor -fiel_ das recomendações do Presidente Figueiredo, ê
de que anote os últimos pronunciamentos do Presidente
quanto à trégua, e também quando o Presidente, falando
à Associação de Prefeitos do Brasil, mencionou que o desarmamento dos es:Pfritos deveria começar de baixo para
cima.
Como a seca contin_ua, e este ano, como previu o CTA
vru ser pior do que nos anos anteriores, apelo para o Senhor MinistrO Mário Andreazza, no sentido de que as
frentes de emergência no Nordeste, e particularmente no
- Piauí, sejam administradas pelos órgãos federais di Região, como DNOCS. __ SUDENE e, em alguns Estados
como no Piauí, pelos próprios batalhões de construção
dç> Exército.
Ficariã JJ,~sim o meu Es!ado livre dessa odiosa discriminação política que o Governador Lucídio Portela
ex.erce.u contra o nosso Partido; milís particularme-nte
Contra os pobres flagelados que .!inham a coragem de di.zer.que eram nossos eleitores, Era o que tinha a diZer
(Muito bem!)

a-sR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) PalaVra ao nobre Senador Martins Filho.

Concedo a

O sR: MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 21 próXimo futuro, Sua Reverendíssima Padre
José Antôio Ferrer Benimeli, fará no Ceiitro de Con~
venções de Brasília, conferência sob o tema ..A Maçonaria e a !~reja Ca~ólica: ,ontem, hoje e amanhã".
l:}l.llla promoçãq da Maçonaria ~e Brasília, através de
uma comissão de maçons das três potências maçônicas
que apresenta grande interesse na atualídade, devido às
recentes modificações no direito canônico introduzidas
-por Sua Santidad_e_ o J~apa João Paulo II.
Maçoriôlogo de renome internacional,o jesuíta espanhol Ferrei" -JJeil.imeH tem vasta bibliografia -pUbliCada
sobre a Maçona.da, instituição cujas origens se perdem
nas brumas do terrÍpo e que sob o signo da liberdade, da
igualdade e _da _fr1!_ternidade, coritinua promovendo a ar~
qu~tetura mís!ica_de eri~~ templos à virtude e cavar masmorras ao vício.
- Cumprimentamos a Maçonaria brasiliense por tão
auspiciosa iniciativa e invocamOs as bênçãos do gi"ande
arquiteto do universo, para que seu êxito seja absoluto.
Muito obrigado! (Muito bem!)
6-SR-- PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a-palavra ao no_bre Senador Gastão MUller.
O SR. GASTÃO MULLER (Pronuncia o seguinte discurS'o) ;.._ Senhor PreSídente, Senhores Senadores, hoje,
-dia 1_6 de março de 1983, encerro a série de pronunciamentos que fiz nesta Casa do Congresso Nacional, cujo
assunto foi a "fraude e a corrupção que dominaram a última eleição de 15 de-novembro p~ passado".
COino a Justiça Eleitoral ainda não teve tempo de julgar os vários recursos que estão sendo arguidos, devem
tomar posse hoje, no Governo· de Mato Grosso e na
Vice-Governadoria, dois elementos que representam não
a maioria do povo mato-grossense, mais, de fato e de direito a cciTfUpção e a fraude. Um outro vencedor na mesma base e -ainda com o peso maior do poder econômico
já se inves.tlu hum mandatO faz alguns dias, ou sejã, no
dia 1" de fevereiro último.
Comemoro, hoje, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com este discurso, a investidura de figuras caricatas que vão desgovernar o nosso Estado e conspurcar ao
Palácio Paiaguás, pois. não têm condições morais, ínte~
lectuais' e sociais para aquela missão. Só a atingiram, espero eu, temporariamente, em decorrência da Justiça
Eleitoral, não ter julgado ainda os recursos e diante da
corrupção deslavada que em Mato Grosso campeou, paralelamente, à fraude escandalosa, bem como à mons~
truosa e moral força do poder econômico.

_
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Eis o que diz, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos arrazoados que transcrevo, o Dr. Edgard Nogueira Borges,
competente e brilhante advogado mato-grossense e Delegado do PMDB junto a Justic;a Eleitoral.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
GASTÃO MüLLER, EM SEV PRONUNCIAMENTO)
EXW. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Edegard Nogueiia Borges, infra-assinadO, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB Mt sob n9 563 e com
escritório à Ruã Antonio -Maria 522;-nesta Capltai, vem
requerer a V. Ex~.: que, para fazer prova em· Procedimento Judicial, lhe seja foni.ecida por certidão seguinte
informação: Quais as Repartições Públicas desta Capital
(Federais, Estaduais, Municipais e Sociedades de Economia Mista ou Empresas Públicas), efetuaram o preenchimento de Títulos Eleitorais antes de 15 de novembro p.
findo,a mando de V.-Ex•., bem como, a quantidade de
títulos que cada uma preencheu e, ainda, quais-os núme..
ros de seqüencia que tais títulos tomaram (de n"' tal a tal
- INCRA, p. ex.), esclarecendo-se, também, se tal numeração era feita em Cartório ou repartição que preencheu os títulos e as datas em que isso foi feito.
T. em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabã, 29 de dezembro de 1982.- Edgard Nogueira
Borges, Advogado e Delegado do PMDB junto ao TRE.

a·

EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA PRIMEIRA
ZONA ELEITORAL DO ESTADO DE MATO
GROSSO
Edegard Nogueira Borges, infra-assinado, brasileiro,
casado, advogado, com escritório à Rua Antonio Maria
522, nesta Capital, portador da inscrição OAB Mt n"'
563, estando regularmente habilitado p_erante esse Juízo,
como procur-ador Judicial do Partido do Movimento
Democrâtico Brasileiro- PMDB, nos Autos de Reclamação n"' 24/82, comparece perante V. exf para
requerer-lhe:
a) seja determinado á Chefia do Cartório Elejtorill a
exibição ao requerente dos livroS de registro das inscrições eleitorais, utilizados por aquele Cartório nos últimos 90 dias, que antecederam ao encerramento de tais
inscrições;
b) após essa exibição, seja fornecido ao Requerente,
por certidão total dos livros e sua numeração; data de
abertura e encerramento de cada um deles; a numeração
seqüineial dos títulos contida em cada livro (ex: inicia-se
com o título eleitoral n~ tal, pertencente a fulano de tal e
se encerra com o título n"' tal, pertencente a fulano de
tal).
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
Cuiabá, 28 de dezembro de 1982. - Edegard Nogueira
Borges, Advogado OAB MT 563.
ILMo. SR. DIRETOR DA IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MATO GROSSO Edegard Nogueira Borges, brasileiro, casado, advogado, com
escritório à Rua Joaquim Murtinho, 522, nesta
capital, portador· da isncrição OAB Mt n"'563,
vem expor e requerer a V.S. o s__eguinte:
I. Que é assiri.ã.fite dos Orgãos de Divulgação Oficial
(Diário Oficial e Diário da Justiça), editados por êsse
Instituto, e não recebeu regularmente o_s exemplares do
Diário dã. Justiça dos dias 28,29 e desta data- 30/11até o momento: 09:30 hs.
2. Em face disso, o Suplicante requer a V.S.: se digne
-de determinar seja fornecida por certidão a informação
de que os Diário da Justiça do dias 23 e 29, só Circlllaram
no dia 30, se circularem, ou a data em que os mesmos forem postos em circulação; bem como a informação de

que o Diário de Justiça do dia 23/11, só circulou no dia
27/ll (segunda-feira) e, ainda, quais os motíVos pelos
quais não circularam regularmente as edições do referido
D.J. nos dias 28 e 29, já que o D.O. circulou normalmente.
Termos em que,
P. e E. Deferimento.
- Cuiabá, 30 de novembro de 1982. -Edegard Nogueira
Borges, Advogado.

EXCELENT!SSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
PR:ESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL
O Partido do Movimento Democrático- Brasileiro,
pelo seu delegado ínfra- assinado, apresenta em incluso
cópia do recurso interposto perante o MM. Doutor Juiz
Eleitoral da 14• Zona, referente a graves irregularidades
havidas no pleito e sua apuração, sendo que foram notórias a parcialidade e a prepoténcia do Juízo, na apuração, prejudicando o resultado do pleito, em prejuízo
dos candidatos a prefeito pelo PMDB.
Anexa um exemplar do "Correio da Imprensa", de 231!-82, em que aparece o mesmo Juiz confraternizando
com o candidato adversário do recorrente.
Com a inclusa cópia da petição de recurso, com pedido- de remessa..ao Exm"' Sr. Doutor Juiz Corregedor,
pede providências para a subida do recurso a este Tribunal, providenciada, com urgência, a não alterição da integridade das peças da apuração eleitoral.
E: Deferimento.
Cuiabá, 23 de novembro de 1982.- Edegard Nogueira
Borges, Delegado do PMDB - MT.
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ
ELEITORAL DA I• ZONA
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, por
seu Delegado junto às Mesas Apuradoras das
Eleições/82, vem, atenciosamente, com fulcro no artigo
179, item II, combinado com o parágrafo 59 do Código
Eleitoral, requerer que os Boletins Eleitorais (urna a ur·
na) sejam devidamente autenticados pela autoridade
competente,
Termos em que,
P. Deferimento.
Cuiabá, 25 de novembro de 1982, Edegard Nogueira
Borges, Delegado do PMDB.
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ
ELEITORAL DA I• ZONA
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, por
seu Delegado, que esta subscreve, vem perante V. Ex!-,
requerer se digne mandar fornecer-lhe, com urgência,
para instruir recurso que interporá contra a diplomação
de candidato& "eleitos" a 15 de novembro, certfdão de
inteiro teor do despacho do MM Juiz e da informação
fornecida pela Chefia da l ~ Zona -Eleitoral no requerimento formulado por este mesmo partido em data de 21
do corrente, às 10:00 h., com referência ao pedido de ins~
crição primária de eleitores, nesta t• Zona Eleitora\.
O requerente sujeita--se ao pagamento dos emolumentos legais.
N. Termos,
P. Deferimento.
Cuiabá, 23 de dezembro de I982..__......,.Edegard Nogueira
Borges,__Ç>~I~gado_ do PMD~.

EXW SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA t•
ZONA
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro; por
seu Delegado, que esta subscreve, vem perante Vossa Excelência requerer se digne mandar fornecer-lhe, com ur~
- gência, para instruir recurso que interporá contra a diplomação de candidatos ·~eleitos" a 15 de novembro, fotocópias autenticadas de todos os editais expedidos na
fase aguda do alistamento eleitoral - período de março
a j1.1lho de 1982- ,referenteS ao pedido de inscrição primária de eleitores, nesta I• Zona Eleítoral, nos terrilos do
parágrafo 6"' do artigo 45 do Código EleitoraL
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Prontilíca-se o PMDB a pagar as despesas decorrentes
do presente pedido.
N. Termos,
P. Deferimento.
Cuiabá, 21 de dezembro de 1982.- Edegard Nogueira,
Borges, Delegado do PMDB.
'
EXW SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO'
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, p01
seu O_elegado, que esta subscreve, vem perante Vossa Ex:
celência e esse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral apre>
sentar a seguinte Representação
L Os Delegados e Fiscais do PMDB estão instruídeis
no sentido de requerer apuração em separado para as
votos dos eleitores que nas seções eleitorais tiverem seus
votos impugnados e tomados em separado em inúmeras
seç-ões pelo fato de não ter sido encontrada sua folha íri'dividual de votação, nem seus nomes constados nas relações enviadas pelo Cartório Eleitoral, nos precisos termos do item VI do art. 24 e art. 26 da Resolução n~'
11.456 de 22 de setembro de 1982 do Calenda T.S.E.
2. No _curso das apurações os Delegados e Fiscais do
PMDB estão recorrendo para que haja apuração em separado de tais votos, sob a veemente suspeita de que se
trata .de títulos falsos, dos quais foram apreendidos alguns pela direção partidária, antes do pleito, cujo fato
foi levado ao conhecimento do M.M.Juiz da 1• Zona.
3. Tais recursos visam a requerer-se uma prévia veri~
ficação, no Cartório Eleitoral, se existe o processo regular de inscrição desses eleitores, para então, na hip6tese
afirmativa, serem computados tais votos.
4. O Código Eleitoral declara em seu artigo 169
que"a medida que os votos forem sendo apurados, poderão os Fiscais e Delegados de Partido; assim como os
candidados, apresentar impugnações que serão decididas
pela Junta.
§ 1"' As juntas decidirão por maioria de votos.
§ 2~' De suas decisões cabe recurso imcdittto verbalmente ou por escrito, que deverá ser fundamentado no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que tenha seguimento".
5. Não obstante isso, a 2~ Junta Apuradora da I•
Zona f:leitoral_, está decidindo não receber os recursos
que estão sendo interpostos pelos Delegados e Fiscais do
PMDB. mandando que se apurem tais votos, que são
misturados aos dos demais votos dos eleitores que votaram em comum, na seção, contaminando, assim, a votação das sessões.
6. Tal procedimento, de suma gravidade, configura
os crimes previstos nos artigos 316 e 318 do Código Eleitoral.
Isto posto, requer o PMDB a esse calenda T.R.E. se
digne manifestar-se urgentemente sobre a matéria, esClarecendo ao citado Juiz Eleitoral que seu dever é receber
tais recursos e encaminhá-los à instância superior.
São os termos em que
P. e espera Deferimento.
Em Cuiabá, 17 de novembro de 1982.- Delegado do
PMDB
Oficio n"' 01/82-AP
Cuiabá, 16 de novembro de 1982
Senhor _Presidente:
Via do presente, iemos a honra de diri_gir até à presença de Vossa Exceléncia a fim de comunicar-lhe da to~
tal impossibilidade do Juiz Titular da i' Zona Eleitoral
fornecer a esse Egrégio TRE o número de eleitores que
votaram em cada urna das seções da Zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da mesma Zona.
Justificamos, outrossim, a Vossa Excelência onde nossa impossibilidade em decorrência de que, nào obstante
tivesse tido recomendado, em reuniões dos mesários da
necessidade do fornecimento de tal dado separadamente,
entretanto, muitos deles colocaram o formulário, contendo o aviso respectivo, dentro do embrulho ou da urna
referente a seçào em que trabalhou. Portanto, tãosomente após a abertura dos embrulhos e das urnas, será
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possível fornecer a esse TRE aquele dado e, sob pena de,
em o fazendo agora, fornecer a esse TRE dados_irreais e
completamente falhos.
Portanto, solicito desse TRE a devida permissão para
fornecer os mencionados dados após as apurações das
urnas, já que só aí será possível fornecer dados precisos e
reais.
Sendo só o que se nos apresenta para o momento, col"lemos da feliz oportunidade para reiterar a Vossa ExceHncia os nossos protestos da mais elevada consideração
e.distírig-uido respeito.

Oficio n9 353/82

Cuiabã, 15 de novembro de 1982

Ao
Excelentíssimo Senhor

Desembargador Onésimo Nu_nes Rocha
DD Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
Nesta

~
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Várzea Grande a Nossa Senhora do Livramento por autorização do próprio Comandante da Polícia Militar em
-Mato Grosso - Cel. Adir do Nascimento Rolip.
Assim, tem este a finalidade de levar ao conhecimento
desse Egrégio TRE tais fatos desrespeitosos ao Juízo da
I~ Zonã. pela corporação da Polícia Militar do Estado,
_ ÇQm isso, infringindo as disposições da Lei n"' 6.091/74 e
também da Lei n"' 4.737/60.
Sendo só o que se nos oferece para o momento, colhemos da feliZ oportunidade para reiterar a Vossa Excelência·e aos demais ilustres membros desse TRE os_nossos
protestos do mais elevado respeito e distinguida consideração. -Respeitosamente . ......,. Dr. Jo.sé Ferreira Leite, Juiz Eleitoral da 1' Zona.

.Oficio n' 20/82 - AP
Cuiabá, 26 de novembro de 19&2
Senhor Presidente:
Nos termos do que foi solicitado, através do Ofício n"'
01/82 ..:..._ AP, datado de 16-11-82, via des_te, temos a honw
ra de informar a Vossa Excelência que ê o_ seguinte o número de eleitores votantes nos municípios que integram
_a jurisdição desta 1' Zona:

Senhor Presidente:
Objetivando determinar as !ieligências necessárias à
ordem e presteza do serviço eleitoral e, sobretudo, para
evitar atas viciosos às eleições de 15 de novembro de
1982, através do Oficio n"' .!40/82, datado de 11-_1 1-82
Munidpio
N'~ de Votantes
(cópia em anexo), o Juizo Eleitoral da i' Zona requisito ti
Cuiilbá
· 75.490
do Capitão PM Comandante da Companhia de Trânsito
Várzea
Grande
29.777
da Capital - Heráclito Francísco Carva_lho Filho, que
6.827
Nossa Senhora do Livramento
fosse montada a regular e nec'·.s~ãria fiscalização nas ro-Chapada dos Guim.arães
4.146
dovias estaduais que demandam:
Acorizal
4.278
a - de Cuiabá para os municípios de Chapada dos
Sinop
8.212
Guimarães, Santo AntôniO de Leverger e também para o
Alta
Floresta
7.872
distrito de Guia; e
__ Aripuanã
1.002
b - de Várzea Grande para o município de Nossa SeSant-o Antonio do_ Leverger
7.812
nhora do Livramento e vice-versa.
Barão do Melgaço
4.297
Assinale-se, contudo, que a requisíÇão do aludido ser3.623
nova Brãsiiândia
viço policial nas mencionadas rodovias tinha, como efeColídor
11.411
tivamente tem, a finalidade de fazer respeitar as recoJaíma
3.781
mendações promanadas do art. 5"', I a IV da Lei Federal
Paranatinga
3.542
n• 6.091/74.
Portanto, o total de eleitores votantes nos vários muAssinale-se, aínda, que a despeito da regular fiSCalinidpios
que
integram
a
jurisdição
desta
1•
Zona
é de
zação, o Juízo Eleitõrãl da J• Zona convocou o Capitão
172.069 (Cento e Setenta e DoiS Mil e Sessenta e Nove).
Comandante da mencionada Companhia de Trânsito,
Sendo só o que nos oferece para o momento, colhemos
para uma reunião, inicialmente realizando-a nas dependo ferii en-sejo-parã -reiterar -ã Vossa Excelência os nossos
dências desse TRE e juntamente com o lnspetor Chefe
prOfundos votos de distinguido respeitO e elevada consida Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso -José
-deração.
Gomes de Oliveira. Contyd_o, posteriormente, o Jutzo
Respeitosamente- Dr. José Ferreira Leite, Juiz EleiEleitoral desta I • Zona manteve nova reunião com oCotOral da 1• Zona.
mandante da referida Polícia de Trânsito no Cartório
Eleitoral da Capital, agora com a presença do Cel. CoAo
mandante do Policiamento da Capital - Civis Leão de
Excelentíssimo Senhor
Moraes, como também na presença dos Juízes Drs. DiaDesembargador Onésimo Nunes Rocha
eles de Figueiredo e Paulo Inácio Dias Lessa.
DD. Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
Assinale-se que, tanto na primeira como na segunda
Nesta
reunião, foram solicitadas da mencionada Polícia de
Trânsito Estadual providênCías-n·o- seritido de obstar o ___ Qficio n"' I f82-AP
Cuiaba, 16 de novembro de 1982
trânsito pelas citadas rodovias de carros particulares,
Senhor Presidente:
tais como: caminhões, caminhonetas e ônibus, transporVia do presente, temos a honra de dirig~r até à pretando eleitores da sede de um municíPíO ·para outro.
sença de Vossa Excelência ã: fim de comunicar-lhe da toEntretanto, lamentavelmente, tendo _o Juízo Eleitoral
tal irllpOssibilidade do Juiz Titular da I • Zona Eleitoral
desta 1~ Zona se dirigido hoje (15-11-82), por volta das
- fõ"i'necer a e"sse Egrégi~ TRE o número de -eleitores que
9:30 horas, pessoalmente e em companhia do Promotor
votaram em cada uma das seções da Zona sob sua jurisEleitoral da 1~ Zona- Dr. Anselmo Falcão de Arruda
dição, bem como o total de votantes da mesma Zona.
às rodovias que demandam de Cuiabá para Santo AntoJustificanlos; outrosSim, a Vossa Excelência essa nossa
nio de Leverger, Chapada dos Guimarães e Distrito de.
impossibilidade em decorrência do que, não obstante tiGuia, bem assim como daquela que demanda de Várzea
vesse
sido recomendado, em reuniões, aos mesários da
Grande para Nossa Senhora do Livramento, pode conSnecessidade de fornecimento do tal dado separadamente,
tatar que as mesmas se encontram· no mais perfeito abanentretanto, muitos deles colocaram o formulário contendono pelas autoridades policíiüS- de trânsito, co"nseqUendo o ~viso respectivo, dentro do embrulho ou da urna retemente, não constatando a existência de um guarda seferente à seção em que trabalhou. Portanto, tão somente
quer na fiscalização solicitada.
após· a abertuia doS embrullios e dRs urnas, será' possível
Ainda mais, pode o Juiz titular da I' Zona cOnstatar a
fornecer a esseTRE.aquele dado e, sob pel)a de, em o faexistência de vários ônibus fazendo o transporte de eleizendo agora, fornecer a esse TRE dados irreais ·e COmpletores do município de Várzea Grande para Nossa Senhotamente falhos.
·
ra do Livrament_o e Vi_ce:-versa. Portanto, querendo crer
Portanto, solicito desse TRE a devida permissão para
· que o mesmo vem ocorrendo nas demais rodovias.
fornecer os mencionados dados após as apurações das
Não é só, jã que por informação do Juiz Dr. Diocles
urnas,jã que só_ aí será possível fornecer dados Precisos e
de Fi~ueiredo, foi informado ao Juízo da 1• Zona de que
reais.
a Policia Rodoviária EstadUal fora retirada da rodovia_
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Sendo só o que se nos apresenta para o momento, c-olhemos da feliz opurtunidade para reiterar a Vossa' Exce-lência os nossos protestos da mais elevada consideração
e distiniuido- respeito.
CERTIDÃO
Certifico, para os devidos fins e efeitos, a pedido de
pessoa interessada, que o Diário da Justiça, deixou de
circular nos dias 28 e29_de dezembro de 1982, por motivo de força maior.
Outrossim, certifico qüe o Diárío da Justiça edição do
dia 23 _de dezembro de 1982, (sexta feira), circulou no dia
27 do mesmo mês e ano, por motivo dos feriados natalinos.
Ga_binete do Diretor Qeral da IOMAT, em Cuíabá, 3
de Janeiro de 1983.- Emanuel Ribeiro Daubian. Diretor
Geral.
CERTIDÃO
_O advogado Walter Miranda Fonseca, Chefe da
1' Zona Eleitoral no uso de suas atribuições e na
forma da lei, etc.
Certifica, a requerimento despachado favoravelmente
pelo MM. Doutor Juiz Eleitoral desta I• Zona e no qual
o Partido do Movimento Oemocráiico Brasileiro PMDB, por seu representante, solicita uma certidão de
inteiro teor do despacho do MM. Juiz Eleitoral proferido nos__a_utos do procedim-ento originário do pedido formulado pela mesma agremiação partidária para- a obtenção de cópias dos editais de publicação do pedidos de
inscrições primárias deferidas ou não pela supramencionada autOridade judiCial, Cem assim a fp.formação prestada pela Chefia da I' Zona Eleitoral nos mesmos autos,
que é o seguinte o mencionado _des_pacho: "Rece;bi hoje.
Despacho: I. Ante a inform'ação de fls 03 da Chefiã. da I•
Zona, dê-se_C(êitcia ao_Partido requerente. II. fntirlie-Se_.
Çuia_bá~MT, ~2fdezembrofl982. Ass. Dr .. José Ferreira
Leite- Juiz Eleitoral." Certifica, ainda, que às fls. 03
dos mesm~s autos está a informaçilo prestada pela Chefia da I• Zona Eleiforal nos termos seguintes: "Informação. MM: Juiz~ E_m cumprimento ao r. despacho de
fls, tem esta Chefia a .informar que os editais solicitados
pela agremiação partidária inexistem nos arquivos deste
- Cartório Eleitoral, já que prtndpalmente nos perfodos
qué anteceaeram ·o pleitO-de 15 de ii.ovembi-Õ últiino era
lmposslvei"_atendCi' à todos os misteres â.~ri6uidó.S a eSie
órgão-e, mesmo porquejim~lis foram feitoS tais ~ditais.
Informo ainda a V. EX~ q-ue não _há- registro de reclamação por parte de qualquer eleitor oU Delega:ao de Partido quanto à existência dos aludidos editais. E a informação. Cuiabá, 2ljDezembro/82. Ass. Adv. Walter Miranda Fonseca.,...... Chefe da I• Zona".
Nada mais, é o que me cumpre certificar.
Cuiabá, 23 de dezembro de 1982.- Adv. Walter Miranda Fonsec-a, Chefe da I• Zona Eleitoral.
Oficio n"' 200/82
- - Cuiabâ, 7 de setembro de 1982

Ao
Excelentíssimo Senhor
- Desembargador Onésilno Nunes Rocha
DD. Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
Nesta
Senhor PreSidente:
Via do presente e nos termos da legislação eleitoral, temos a honra de dirigir atê a presença de Vossa Exce!ênêia para comunicarwlhe que o número de eleitores inscritos nesta I• Zona Eleitoral até às 18:00 horas do dia 06
do Corrente ni"!!s e ano é de 219.981 (duzentos e dezenove
'
mil e novecentos e oitenta e um) eleitores.
Outrossim, informamos ainda a Vossa Excelência que
a última, inscrição primária reg'ularmente processada e
deferraa rio mencionado dia e. hora pertence à eleitora
Edna Ribeiro Ramos com o título eleitoral sob n"'
459.706, bem assim também que as dez (dez) últimas
transferências processadas pertencem aos seguintes eleitores: Carlos Waldemar Voigt - título eleitOral n'
459.707; Elso_n Rodrigues Camara -título eleitoral n9
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459.708; José Bezerra Rodrigues - título eleitoral n'i'
459.709; Luiz Fernandes Marques Leão- tftulo eleitoral n'~ 459.710; Reinaldo DomingueS Verás- tttulo eleitoral n'i' 459.711; Ana Rosa Bezerra Oliveira- título
eleitoral n9 459.712; Dalva Reis Ferro- título eleitoral
n9 459.713; Deníze de Castro Cellos- título eleitoral n'i'
459.714; Maria luiza Machado de Amorim - título
eleitoral n'i' 459.715; NHce Pacheco- título eleitoral n9
459.716:

Sendo só o que se nos oferece para o mOmento, colhemos da feliz oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os nossos protestos da mais elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente- Dr. José Ferreira Leite, Juiz Eleitoral da 1• Zona.

RELATOR lO DAS ELE!ÇOES EM ARENAPOÜSMT.
Para prejudicar o parttdo do PMDB, o serviço eleitoral foi atrasado atÇ ficar pouqufssiffio prazo para se fazer
títulos e transferências. O candidato a Prefeito do PDB,
digo, PMDB, depois de muita luta conseguiu a liberação
do trabalho.
Após os trabalhos, quando era a hora de receber os
títulos e documentações, estes foram desviados, por um
cabo eleitoral do PDS, Nelson, Diretor de um Colégio de
Arenópolis, encabeçador destra dos trabalhos políticos
(politicagem) do Sr. Aliner, candidato a prefeito, Consta
que o mesmo deu uma certa quantia para a secretâria e
retirou _os títulos, pertencentes aos preparadores: Amazonas e Jurandir. Para conseguir sair desta sabotagem
foi difícil, ficando ainda muitos tftu(os írre"cuperados,
perdidos, causando confusão a votação a parte.
O candidato do PMDB foi acusado pelo mesmo Nelson, quando a propaganda em estabeledmentos públicos. Esta falsa denúncia foi feita a fim de que Laura Salgado Ca!deíra não saísse candidato. Mas o boato se espalhou pelo município. Laura saiu-se muito bem.
Nas vésperas das eleições, em São Mateus, núcleo de
posseiros da região, foi entregue a permutã de terras, que
foi asse"guradi-até a última hora para comprar os eleitores. O candidato a vereador, Nélio, antes do PMDB, que
se v~ndeu para o PDS, com interesses particulares, conseguir legalizar suas próprias terras (como afirmou sua
própria sogra, Dona Quitéria, pt'eSSionou -miiíio os posseiros. Infelizmente, ainda o menor não acredita no me~
nor. Ali mataram duas vacas e festejaram a conquista (aparente) da terra.
Em Marilândla houve muita gente que veio de Cuiabâ
(dizem que com dois títulos) para votar no Aliner e também em Cuiabá para o Júlio.
No comício do PDS, Aliner, houve briga ao lado e foi
matado um rapaz do PMDB de Arenâpolis, Ninguém
define quem foi o autor do crime. Há um rapaz preso,
mas dizem que foi pago para ficar no lugar do criminoso,
Este fato trouxe muito pavor- à poPulação.
Ameaças de surras, de matar, de fazer sair do local, se
ganhasse, foi o bate~boca do dia-a-dia, Fofocas? Sem
contas.
Por falta de serviço eleitoral regular e por se fazer serviço de última hora, muita gente ficou sem titulo, outros
que fizeram, ficaram sem título e sem documentação, ou"tros, na fila de votação tiveram seus títulos rasgados,
pela própria esposa do prefeito, que pensando ser c~du
las de adversário, PMDB, os rasgava.
Em Afonso não houve orientação para o pessoal que
iria trabalhar nas secções. Houve um Tltraso de uma ho~
ra. O pessoal escalado não compareceu em grande parte
e até encontrar susbtituição, as horas iam passando.
Muitos não tiveram prazo de votar.
As orientaçõeS sobre as secções de votação, forfeita de
última hora. Ninguém sabia nada de nada. Eleitores iam
e vinham de Arenápolis para Afonso. O próPrio pessoal
de mesa não-davam informações corretas, para dispersar
e pcirder votos doS eleitoréS que sabiam-se- da oposição.
, Meninos de menores, trabalhando como cabo eleitorais, desacatavaln os.ifiultos, invadiam os cem metros de
reserva. A P61ícfa foi chamada diversas vezes para pôr
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ordem, mas de que lado estava a polícia? As coisas conti·
nuav-aril na mesma e os cabo eleitorais ainda faziam go·
zacão de quem exigia o cumprimento da lei. Testemunhas há destes fatos: Vital Crisanto e Hurbana Costa.
O candidato a Vereador, Fidelci_no, trabalhava dentro
do colégio, onde se realizavam as votações. Ensinava a
votar dentro dos banheiros. Nas filas, cumprimentando,
entregava cédulas. Queixas? Demos mUitas, mas ...
----A mesma coisa se passou em Marilândia, com o candidato a Vereador, Silvio, que cumprimentava nas filas de
votação e entregava cédulas.
Sebastião Rodrigues Rezende, depois de ir duas vezes
verificar se seu nome estava na 10• secção e informado de
que não estava e enviado a Arenãpolis, pelo pessoal da
mesa. Nesta idas e voltas perdeu o prazo de votação. Reclamando ao Presidente (já estayam combinados entre
eles) que assinou seu titulo, sem este votar.
Maria Elvina Castelo, votou em folha à parte e não
teve seu título rubricado.
Na 14• secção houve briga e bate-boca, porque o Presidente colocava cedulas votadas na urna. A mesária é Antônia Campos de Oliveira.
O candidato do PDS, Aliner, já considerado prefeito,
fez cozinha em sua casa, o que foi proibido aos outros
candidatos.
Nelson Sampaio, que fez títulos, sem ser preparador
eleitoral, após as votações, ia fugindo com uma urna.
Uns 4.000 eleitores ficaram sem v~tar, por falta de
condução, sobretudo o pessoal da roça, de grandes distâncias.
Ainda houve fraudes, pois 3 urnas foram an_uladas.
E claro que perdemos, mas não fizemos jogo sujo. A
cámpanha e a atuação do PMDB no municfpiO foi muito
honesta.
Ficamos com 5 vereadores na Câmara. Bom saldo de
conscientização do povo. E claro que faltou ainda 539
votos para nosso amigo Laura se eleger. Mas com tantos
adversários com o poder e o dinheiro na mão. Dizem que
os que tinham 8 eleitores na família eram co_mprados por
100_._000 e I só por 10.000. Há momentos em que o homem se vende e vende sua própria liberdade e sUa voz e
vez na construção da história.
- BOm -é pesar o que foí positivo e negaÍivo riesta luta
toda e parti!:_ para _pros~eguimento da cal?Jinhada_ com
coragem e esperança.
Dlir~nte a _campanha as Irmãs receberam muitas
ameaças. Uma carta contra o Padre Pombo e prometendo expulsar umas lO famílias do lado da oposição. Foram exoneradas da escola e do Posto de Saúde, para que
fossem embora.
Uma carta do Inspetor salesiano foi espalhada por
toda a região de Arenápolis e com elas o pessoal da situação fizeram sua campanha dizendo que o Padre Pom~
bo era um covarde, um traidor, um comunista, etc. Isto
Causou mal estar nos cristãos comprometidos. Por quê a
Igreja está do lado do poder, se Cristo, se Puebla, nos
mostra a opção clara pelos pobres? Apoiamos, então,
um sistema de es.cravidão?
Outra carta difamatória e demagoga foi a do Pastor da
Assembléia de Deus, !1e: Arenâpolis, a favor do governo e
_contrª_a oposição.
Prezados amigos do PMDB:
O fim desta é para pedir-lhes apoio para saldar uma
dívida que ficou para nós, com relação à campanha eleitoral, em Afonso.
Com negócio de alimentação, condução, para algumas
pessoas que não podiam se locomover, ficamos com
Cr$ 40.000,00, para ainda acertarmos e estamos comple~
tamen~e S(:m recursos.
Nós, Irmãs, não temos no momento, mas sei que vocês
darão um jeito entre todos e que não ficaremos desamparados.
Fizemos o possível e impossível pelo partido, colocando nossas pessoas, nossos trabalhos, digo, trabalhos, à
disposição. Mas ... infelizmente, não conseguimos fazer o
município, Eles soltaram muita grana e usaram muitas
annadilhas.
No momento é só.

Contamos com um pouquinho de cada um, para qu~
não pese sobre o Vital, presidente do partido aqui em
Ã.fonso. Cãso contrário teremos que fazer uma lista e pedir esmolas para saldar a conta. Para vocês é pouco, mas
para quem é garimpeiro, que vive do dia·a-dia é, mwto
difícil.
Desde já lhes agradecemos. - Ir. Dalila dos Sal!loJ.
O SR. PRESIDENTI1: (Nilo Coelho)- Não há mais
oradores inscritos.
Na presente sessão terminou o prazo para ap-resen~
taçào de emendas ao Projeto de Resolução n9 O!, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, que dá nova
redação ao artigo 137 do Regimento Interno e fixa em 48
(quarenta e oito) horas o prazo para a Comissão de_cons;tuiçào e Justiça opinar sobre recurso c-ontra decisão da
Presidência.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a
matéria serâ despachada às Comissões de ConstitUições
e Justíça_ e Diretora,

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Nada mais
haVendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para sessão extraordinária, a realizar-se às 18 horas e 30 minutos! :t seguinte

OROEM DO DIA
-1-

V~tacão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
65, de 1982 (apresentad.o pela Comissão_de Economia
t::o"rrio conclusão de seu Parecer n9 364, de 1982), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de São José: do Cedro (SC)
a elev<lr çm CrS 6.7! 1.000,00 (seis milhões, setecentos e
on~e míl cruzeiros) o montante de sua dívida consolida~
da, tendo
PARECERES, sob n9s 365 e 366, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de A!unidpios, favorável.

-2VOtação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
73, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 385, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Po.conê (MT) a elevar
em Cr$ 138.164.974,38-(cento e trinta e oito milhões,
cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nl's 386 e 387, de 1982, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídade; e
- de Munidpios, favorável.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9 151, de
! 983, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 58, de
t982, que autoriza o Governo do Estado do Paraná a
elevar em Cr$ 579.100,100,00 (quínhentos e setenta e
nove milhões, cem mil e cem cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
-4Votação, em turno único, do Requerimento n9J52, de
1983; de autorta do Senador Affonso Camargo, s-olicitando, nos termos do_ art. 367 do Regimento Interno, o
di!sar(]uivamento do Projeto de Resolução n9 133, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Marechal
Cândido Rondon (PR) a elevar em Cr$ 243.872.710,80
(duzentos e- "quarenta e três milhões, oitocentos e setenta
e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos)
o -ntontante de sUa dívida consolidada
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Votação, em turno único, do Requerimento n{l155, de

1983,_ de autoria do Senador Helvfdio Nunes, solicitanCo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 113, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado do Piauf a eiCVar em
Cr$ !.616.164.560,00 (hum bilhão, seiscentos e dezesseis
m1lhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

-6Votação, em turno único, do Requerimento f1.9156, de
1983, de autoria do Senador Ijelvídio NuJles, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Res~lução n: ISO, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Piauí <i -cOntratar
empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de investiirieitt:oS do Es_t_ado.

-7Votação, em turno único, do Requerimento nY 157, de
1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termo·s do art. 367 do Regimento Interno, o de~
sarquivamento do__ Projeto de Resolução n'i' 181, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
CrS 436.643.800,00 (quatrocentos e trintá e seis n'Hlhões,
seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

-12Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'i' 162, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 926, de 1982), que
autoriza o Governo dei ~s!ado de Mato Grosso a elevar
em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob nY 927, de 1982, da Comissão
__ ~ __c_:ie Çonstitu[ção e J~!iça, pela constitucionalidade e
juridici_dade~ _

c O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerra·
da a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos).

Ata da
I~

15~ Sessão, em 16 de
março de 1983

Sessão Legislativa Ordinária,
da 47~ Legislatura

-9-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
ns> 257, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'i'_ 1.421, de 1981 ),
que autoriza a Prefeitura Municípã.l de Arraias (00) a
elevar em Cri 20.726.000,00 (vinte milhões setecentos e
vi ri te e seis mH cruzeiros) o montante_de sua_dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s !.422 e !.423, de !98!, das Co·
missões:
- de Consrituiçào e Justiça. pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municípios, favorâvel.

Presidência do Sr. Henrique Santillo.
-JS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE·
Jorge Kalume- Mário Maia - Eunice MichilesFábio Luc..ena - Raimundo Parente- Claudionor Roriz _- Gaivão_ Modesto - Odacir Soares - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes -Hélio Gueiros - Alexan-dre-Costa-.:..:...João Castelo- Josê Sarney- f.lberto Silva- Helvídio Nunes- Almír Pinto- Moacyr Duarte
-Martins Filho- Humberto Lucena- Marco Maciel
-Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- João LúcioLuiz Cavalcente- Albano Franco- Lourival Baptista
- - PassQS Pôrto - Jutahy Magalhães - L_omanto J~
níor- Luiz Viana - JoãoCalmon - Josê lgnâcioAmaral Peixoto - Nelson Carneiro - Itamar Franco
- Murilo Badar6- Amaral Furlan - Benedíto _Ferreira - Gastão Müller- José Fragelli -Jorge Borilhausen - Pedro Simon - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senado~
reS. Havendo número regimental, declaro aberta a ses-

são.

- --

-

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, redações finais que serão lidas pelo Sr.
1~'-Secretârio.

São lidas as seguintes

-IIDiscussão_, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 139, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n<? 803, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em
CrS 2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo_
PARECER, sob n<? 804, de 1982, da Comissão
- de Consriruíçào e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

PARECER N• 22, DE !983
Comissão de Redaçilo
Redação final do Projeto de Resolução n"' 117, de
1981.

Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão -apresenta a redação final do Projeto de

Resolução n"' 117, de 1981, que autoriza o Governo -do
Estado d~ Mins Gerais a eleva,r em Cr$ 928.441.006,00
(novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e qua~
renta e um mil e seis cruzeiros) o montante de sua dívida
cdnsolidada interna.
Sãla das Comissões, 16 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalwne.
ANEXO AO PARECER N' 22, DE !983
Redação final do projeto de Resolução
1981.

1fJ

, DE !983

O Senado Federal resolve:
Art. )9 É o Governo do Estado de Minas Gerais, nos
termos do art. 29 da Resolução n'~ 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
928.441.006,00 (novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um -niil e seis-cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar em emprêstimo de igual valor junto à Caixa EconômiC:a Federal, inediante a utilização de recursos do Fundo de ApÕiO ao DesenvolvirOento Social - F AS, destinado à construção e reforma de prêdios escolares integrantes do complexo de ensino de J9 Gnill, n-aquele 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• 23, DE 1983
- Comissão de Redação

-lODiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 53, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 314, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jatef (MS) a elevar em
Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e três mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 315 e-316, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e_
- de Municípios. favorâvel.

RESOLUÇÃO N•

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em CrJ 928.441.006,00 (novecentos e vinte e
oÚo milhõeS. quCztrOCentoS e quarenta e um mil e seis
cruzeiros) o montante d~ SUf! dívida consolidada.

- EXTRAORDINÃRIA-

SENTES OS SRS. SENADORES:

-8Discussào, em turno único, da redação final (oferecida
pela Comissão de ,Redação, em seu Parecer n~' 13, de
1983), da emenda do Senado ao Projeto de L.ei da Câmara n~' 40, de 1981 (n"' 354/79, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias
em quadrinhos nacionais e determina outras providências.
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117. de

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

Redação final do Projeto de Resolu!;ão n<? 186, de
1981.

Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<? 186, de 1981, que autoriza o Governo do
-- Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentOS e (iuatrO mil e quinhentos cruzeiros) o montãnte
de sua dívida con-solidada.
Sala das Comissões, 16 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Jorge Kalume. Relator.- Alberto
Silva.

ANEXO AO PARECER N' 23, DE !983
Redação final do Projeto de Resolução n~' 186, de
~

1981.

Faço saber que O Senado Federal aprovoU, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N•

, DE !983

Autorizo o Governo do Estado de Santa Catarina a
_elevar em Crll64.304.5ÇJO,OO (cento e sessenra e qua~
tro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. J9 É o Governo do Estado de Santa Catarina,

nos termos do art. 29 da Resofução n'~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatrO- mi~
lhões, trezentos e quatro mil e quinhentos 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 d_e Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção e equipamento do Hospital Regional de Ibirama, naquele Estado, obedecidas as condições admltidas_pelo Banco Central do Brasil no respec~
tivo processo.
Art. 2" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N' 24, DE 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n<? 191, de
1981
Relator: Senador Alberto Silm
A Comissão apres'enta ã redaçào final do Projeto de
Resolução n"' 191, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 4!5 .097.500,00
(quatrocentos e quinze milhões, noventa e sete mil e qui-

0430

QIÁR!O DO CONG~ESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 17

nhentos cruzeiros) o montante de sua dívida c:onsoHdada
interna.
Sala das Comissões, 16 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 24, DE 1983
Redaçàofinal do Projeto de Resolução nP /91, de
1981.
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
elevar em Cr$ 415.097.500~00 (quatrocentos e quinzê
milhões, noventa e sete__mil e quinhentos auzefro~) o
montante de sua divida consolidada.

O" Senado Federal resolve:

.. -:
Art. 1<1 t; o Governo do Estado de Mi o as Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze milhões,
noventa e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montan-te de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstímo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinad_o à
aquisição de equipamento para Centro de Saúde e Unidades Ambulatoria_is, construção de rede Física (Centros
e Postos de. Saúde), treinamento de Recursos Hurnªnos e
instalação de Bibliotecas Regionais naquele Estado, obedecidas as condlções admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução _entra ç_m vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 25, DE 1983
Comissão de Reda<eão
Rcdaçào final do Projeto de Resolução
1981.

nY

234, de

Relawr: Senador Alberto Silra
A Comissão apresenta a redaçào ri·na! d-~ -ProjetO de
Resolução n~' 234, de 1981, que autoriza a Prefeitura Ml,lnicipal de São Joaquim (SC) a elevar em Cr$
43.600.000.00 (quarenta e trés milhões e ~iscentos mil
cruzeiros) o montante de_sua dí~!ida c(mso!idadu interna.
Sahl das Comissões. 16 de março de 1983 .. - Lomanto .hínior, Presidente - :J.fbt'rlo Sih•a. Relator - Jprge
K.alum('.

·\NI::.XO AO PARECER
Reda~ào

N~'

25. DE 1983

final do l>rojeto de Resolução n? 234, de

19RI.
!·aço saber que o Senlldo FcLkral aprovou. nos termos
do art. 4~. inciso VI, da Constiluição, e cu,
- - - - - . Presidente. promulgo a seguinte

RESOLU<;ÃO N•

. OE 1983

Autvri:a a Prefeitura .\funicipa/ de Sào Joaquim,
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
43.600.f)(){),OO fquarellta e três miihõe.l" e seiscemos
mif cnt:eirus) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Fedl!ral resolve:
Art. I'i' E a Prefeitura Municipal de Süo Joaquim,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art, 29 da Resolução o'i' 93, de_ I I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 43.600.000,00 (quarenta e
três milhões e -seiscentos mil cruz.eiros) o montante de
sua dívida consolidada. a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto à Cuixa Econômicu Federal, mediante a utiliza~ào de recursos do Fundo de
Apoio <lO De..<;envolvimento Social- FAS, destinado à
construção de galerias pluviais e implantação de meiosfios, naquele Município, obedecidas as condkões admitidas pelo Banco Central·do Brasil no respectivo processo.

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua public-ação.

PARECER N• 26, lJif!9ll3
Comissão de Redação
Reda<;ão final do Projeto de Resolução n9 45, de
1982.
Relator; Sena~or Jorge Kal?Une
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n' 45, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Umuarama (PR) a elevar em Cr$
368.515.376,59 (trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e
cinqilenta e nove centavos) .o montante de sua· dlvida
consolidada interna.
Sala das Comissões, 16 de março de 1983, - Lomanto
Júnior. Presidente _:/org~ Kalwne~ R.Clator - AlbertÕ
Silva.

ANEXO AO PARECER N• 26, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n' 45, 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 Mrmicipal de Umuarama,
Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 368.515.376,59
~(trezentos e sessenta e_oito milhões, quinhentos e quinze mil, tre=entos e setenta e seis cruzeiros e cinqüenta
e nove- centavos) o montante de sua d6•idá consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. l'i' Ê a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n9
93, de II de outubro _de l976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consQ!idada em
CrS 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e oito_:mnhões,
quinhentos e_quinze mil, trezentos e setenta e se"is cruzeiros e cinqüenta e nove centavos), correspondentes a
297336,09 UPCs, considerando o valor nominal da
UPC de Cr$ 1.239,39 (hum mil, duzentos e trinta e nove
cruzefros e trirlta e nove ··centa·vos); vigente- ·em outubro/81, a fini de qúe·r{OsSil cOntrai;;Ir um empréstfmo
de igual_v\llOr junt_9_ ao Banco do Estado do Par<y1á S. A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da HahihH;ào - BNH. destinado à melhoria da
infra-e~trutura ur\:l:.tnll com a implantação de obras e serviços nas áreas I, II e III do projtno CURA: Sistema
Viário. Ilumin<H.;i'io Púhlica, Tran<iporte Coletivo e Recreação c Lazer, naquele Municipjo;-obedecidas _as condições admitidas pelo Bnnc~1 Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.

PARECER N' 27, DE 1983
Comissão de Redação
Rcdação Final do Projeto de Rcsoluçil.o
1982.

n~'

63, de

Reiaror: Senador Alberto Siha
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n9 63, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste (SC) a elevar em Cr$
149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqUenta e três
cruzeiros e cinqtienta e três c.en.tavos) o mOntante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Com.issões.,_l6 de março de 1983.- Lomanto
Júnior. Presidente- Alberto Sil~·a, Relator- Jorge Kalume.

Março do 1983,.

ANEXO AO PARECER N• 27, DE !983
Redação final do Projeto de Resolução n'l 63, de
1982."
Fa_ç.o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da C_onstituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLtJ(;:ÃO N'

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cri
149.999.653,53 (cento e quarenta e nave milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e
três cruzeiros e cinqüenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada.
O Senado Federal Resolve:
ArL 19 É. a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2'
da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senad_o
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada em CrS 149.999.653,53 (cento e quarenta e
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e- driqilenta e três cruzeirOs e cinqUenta e três centavos), correspondentes a 121.027 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (hum mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vi~
gente em outubrof8l, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na_ qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras de drenagem pluvial e complementação de meio-fio e pavinl:entação, naquele Município,·ooeaecidas as condiÇões admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivO procesSO~

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N9 28, DE 1983
Comissão de Reda~ào
Redação final do Projeto de Resolução n'i' 67, de
1982.
Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'i' 67, de 1982, que autoriza o Governo doEs~
Úldo de Santa Catarina a elevar em Cr$ 55.527.500~00
(cinqUenta e- cinco milhões, quinhentos e vinte e sete_mil
e quinhentos cru.Zetros) o montante de sua dfvida consoJidJ.da.
Sala d<!s Çomissõe:;, 16 de março de J 983.- Lomanto
Júnior. Presidente- Alberto Silva, Relutor- Jorge Ka.lume.

ANEXO AO PARECER N• 2R. DE 1983
Redaçào final do Projeto de Re.~nlução nP 67, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
dõ -a~rt. 42~ inC:isb VT. -da Cons-tituição, e..::
eu,
• Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1983
Autori=tJ. o Govemo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cri 55.527.500.00 (cinqüenta e cinco mífhões.
quinhento.f e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros] o
montante de sua dMda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do Art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 55.527.500,00 (cinQüeilfa e Cinco milhõés,-quinhentos e vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o montante d~ sua. dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de rec_ursos do
Fundo de Apoio a9 pesenvolvimento Social - FAS,
desüfl-adO-à exec-ução -de projeto de fomento à prodUção,
programação e comercialização do artesanato, naquele

tarço de 1983

DIÃRIO DO CONGRES_SO NACIONAL (Seção fi)

Sstado, 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• 29, DE 1983
Comissão de Redaçilo

, DE 1983-

O Senact_o_ Federal ieSoive:

Redação final do Projeto de Resolução n'i' 70, de
1982.

Relator: Se_IJ(Jdor Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 70, de 1982, que autoriza a Prereitura Municipal de Mogi Guaçu (SP) a elevar em
Cr$ 621.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões,
trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), o_ montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissõ.es, 16 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Jorge Kalume, Relator - Alberto
Silva.

ANEXO AO PARECER N• 29, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução
/982.

RESOLUÇAO N•

AUtoriZã O Govúnõ do Estado de Santa Catarina a
elevar em CrJ 29_3.685.700~00 (duzento_s e noven!a e
três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e SeteCentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

~

70, de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiÇão, e
'~----•Presidente. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• _ , DE 1983
Autoriza a Prefeitura Munlcipill de Mogi Guaçu;
Estado de São Paulo, a elevarem Cr$627.324.000,00
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentOS e-Vlnte e
quatro mil cruzeiros), o momante de sUa aMda consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. (9 É a Prefeítu-ra Municip~l de Mogi Guaçu,

Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução
nq 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em CrS 627.324.000,00 (seiscentõS- CVinte -e- SCtC milhões,
trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), correspondentes
a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de CrS 1.045,54 (um mil, quarenta e cinco cruzeiroS e
cinqUenta e quatro centavos), vigente emjU.lho/8l, a fiin
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Ec.onômica do Estado de São Paulo S.A.,
esta na qualidade de agente firianceiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à recuperaçã-o das
âreas de infra-estrutura e equípaffiento "urbano a serem
impleme'ntados pelo Projeto CURA, naquele Município,
obedecidas as condiçõeS admi(íàas pelo Banco Central
do Brasil no respectívo proceSsO~
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 30, DE 1983
Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução IJ9 112, de
1982.
Relator: Senador: Alberto Silva
A ComisSão apresenta- a redação final do Projeto de
Resolução n9 112, de 1982. que autoriza, o Governo do
Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$
293.685.700,00 (duzentos e noventa e três milhões, seiscentos e oitenta_ e ciilco mil e setecentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 16 de março de 1983.- Loma!Uo
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Jorge Kalume.

ANEXO AO-PARECER N• 30, DE 1983 _
Redação final do Prgjeto de Resolf!çao nP 1 !2,'de
/982.

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

Art. 19 É o Governá do Estado de Santa Catarina,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em-Cr$ 293.685~100,00-(du:Zentos e noventa e três rtli~
lhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar Uri(effipÍ'éstimo de igual valor junto à
'Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal
- FAS, destiilado à iinplantação de unidades sanitâi'ias
em diversos municípios_ daquele Estado, obedecidas as
coridiçõ.eS admitidas pelo Banco Cehtral do Brasil no
respectivo process_o.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua ·publicação.
PARECER N• 31, DE 1983
Comissão de Redação
Redaçào final do Projeto de Resolução n9 147, de
1982. .
Relator: Senador Alberto Silva
A CoffilSsãOáPreSen(a- a reâaÇâo final do- Projeto de
ResoluÇãO-li\! 47, de 1982, qUe ãtitÕriza a Prefeitura Municipal de Jacareziriho (PR) a elevar em CrS
202.020.570,00 {duZentOs e dOis rriilhões, Vinte mil, quinhentos e setent<i: cruzeiros), o montante de sua díyjda
consolidada interna.
Sala das ComiSsõe-s, -16 d-e março de 1983. -_Lomarit-o
Júnior, PreSidente_- Alberto Silva, Relator..:.._ Jorge Kalwne.

ANEXO AO PARECER N• 31, DE 1983
Re_d_açaoffna7 do Proji!to_ d~ Res_olu_ç_ão n' 147, de
N82.

FaÇo sã.ber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inCiS"O - VT, da ConstituiçãO, e eu,
-...,.-----,--,--• Presidente, promulgo a seguinte
RESÓLUÇAO N•

, DE l983

Autoriza a· Prefeitura Municfpãtae- Jacarezinho,
Estaâo do Paraná, a elevar em CiS 202.020.570,00
(duzentos e dois milhões, vinte mil, quinhentos e seten~
ta cruzeiros), o rriiiiriizizte de sua dívida consolidada.

·o ·senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Estado do Paraná, 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 em
CrS 202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil,
quinhentos e setenta cruzeiros), correspondentes a
163..000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros
e trinta e nov~ c5=ntayo~). vigente emoutuQ_ro/81, a fim
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.~ este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -- BNH, destinado à exe_cução de {)bras e serviços
através do Programa de Complementação Urbana CURA, 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 (Henrique Santillo)- As redações finais lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
l 9~Secretãrio.
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Silo lidOs e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 341, DE 1983
Nos termos do art, 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação finai do Projeto de Res_olução n9
117/81.
~~a__das Ses~õe:>, I~ de março de 1983. -Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 342, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, reqUeíro dispensa d-e- PuDlicàção, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
186/81.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 343, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação; para imediata discussão_ e votação, ·-cia redação final do Projeto de Resolução n•
191/81.
Sala das Sess.ões, 16 de março de 1983. ,_-.-Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 344, DE 1983
Nos. termos do art. 35_6_do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
234/81.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Almir Pinto.
~~cREQUERIMENTO

N• 345, DE 1983

Nos termos do art. 356 do ltegimento Interno, requeiro disp~nsa de publicação, para imediata discussão e-votação, da redaçào final do Projeto de Resolução- n9
45/82.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983~--:- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 346, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publlcação,·parã imediãta disCussão e Votação, -da redação final do Projeto de Resolução n9
63(82.
Sala das Sessões, 16 de março de 19_83.- Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 347, DE 1983
_Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
67/82.
S~Ia das Sessões, 16 de m!!rço de 1983. -Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 348, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
70/82.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. -~Aimir Pinto.
REQUERIMENTO N• 349, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resoluçã_o n9
112/82.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983. -Almir Pinto.
REQUERIMENTO N• 350, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
147/82.
Sala das Sessões, 16 de març_o_de 1983.- Almir Pinto.

Q SR: PR_ESü)ENTE (Henrjque Sailtilfo)- AprovadoS-õii reque-rimentos, passa-se à imediata aPrecüiçã-o dã.S
redações finaís.
Em djscussão a redação final do Projeto de Resolução
n• 117/81. (Pausa.)
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Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

DI~RIO DOCONGRESSONACIONAL(Seção II)

Os Srs. Senadores ·que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgaçãO;
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em dis- cu_ssão a redação final do Projeto de Resolução n"

112/82. (Pausa.}
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Ein discussão a redução final do Projeto de Resolução n<:>

186/81.. ( Pau.w. J
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
Aprovada a redução final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a -redação firial áo ProjetO- de- Resolução. n9

191/81. (Pausa.)
Não havendo- quem peça a palavra, encerro a -discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada u redaçào final, o projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Ein dis~
cussão a redação final do Projeto de Resolução n"'
234/81. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Qs Srs. Senadores que aprovam_ queiram permanecer
sentãdOs. (Pausa.)
Aprovada.
A!:lTOvãdã- ã red3.Ç.áõ finã.Co P~O]eto vai .à. p·romu-1gação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n'>'

147/82. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em_ votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentadQSc (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PREsiDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1'>'Secretârfo.
Sãó lidos os seguinte.ç

REQUERI'\IENTO N• 351, DE 1983
Nos temias do disposto no art. 367 do Regimento Interno, re-queiro O desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 68, de 1982, feita a reconstituição do proce..c;so,
se necessãria.
Sala das Sessões, 16 de março de 1983.- Jorge Bornhausen.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em cliscussão a redação final do Projeto de ResolUção n"' 45/82.

REQUERIMENTO N• 352, DE 1983

•

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (HenriQue Santillo)- Em discussão a redação final do_ Projeto de Resolução n'>' 63,182.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n:}48, ºe l982,feíta a recoustitu~_il do processo,
se necessár_ia.
Sala dãs Sessões, 16 de março de 1983.- Jorge Bornhausen.
O SR .. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os requerimentos lidos serão publicados _e incluídos na Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 279, inciso
Jl, __~línea c, _do R{!gimen~o-lnte~no.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Passa-se

(Pausa).

Não havendo que peça_a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que aprovam queiram perinarieci:r
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 67/82.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os s-rS. senidOfes- que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR~ PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Em discussão a redação final do Projeto de ResoluçãO n"10/82.
(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

E

o seguinte

o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'

65, DE 1982

Autoriza ã Prefeitura Munic-ipal de São j osé do
Cedro (SC) a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. l'>' -~a Prefeitura Municipal de SàO JOsé doCedro, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 2~ da
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a-elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis
milhões, setecentos e onze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa ·contratar uma operação de crédito de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re·
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de galeria de águas
pluviais e de meios-fios, naquele Município obedecidas
as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respe1:tivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vig-or na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santitlo)- Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de Reso~
7JLde 1982 (apresentada pela ComiSsão dé
Economia como conclusão de seu Parecer n9 385, de
1982), que autoriza_? Prefeitura Municipal de Paco_oé (MT) a elevar eln_ Cr$ 138.164.974,38 (cento e
trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil,
novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e
oito centavos} o montante de sua dívida consolida~
da, tendo
PARECERES, sob n9s 386 e 387, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade: e
-de Municípios, favorável.
luç_i!g_n~

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pousa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

(Pausa)
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 65, de 1982 (apresentado pela Comissão de
-- Economia como conclusão de seu Parecer n" 364, de
1982), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de Sà6
José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 6.71l.OOO,OO
(seis milhões, setecentos e onze mil cruzeiros), o
montante de sua dívida consoHda:da, terido
PARECERES, sob n"'s 365 e 366, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-=--de Municípios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. S_enadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 73, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paconé ( MT)
a elevar em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito
milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e
__ setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centat"os) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Paconé, Estado
de Mato GrOssO, IIos termos do art. 29 da Resolução n"'
93, de 1 I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito
milhões. cento_e sessenta e quatro mil, ~ovecentos e setenta e quatro cruzeiros e-tffnta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um empréstimo de igual valor, junto -ão Banco do E-stado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente
financeiro dO BanCo Nacional da Habitação (BNH), destinado à implantação do Projeto Cura-Piloto, naquele
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2"' Es"ta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 3:
-VotaçãO, em turno único, do Requerimento n'>'
151, de 19"83, de autoria do Senador A{fonso Camargo, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno. o desarquivamento do Projeto de
ResoJução n9 58. de 1982, que autoriza o Governo
do Estado _d_o Paraná a elevar em Cr$
579.100.100,00(quinhentos e setenta e nove milhões,

-
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cem mH e cem 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 vai~
tará a tramitar normalmente,

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 4:
Votação, em turno único,- do Requerimento n\'
152, de 1983, de autoria do Senador Affonso Ca~
margo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desaquivamento do Projeto de Resolução n9 133, de 1982, qUe aUtoriza a Prefeitura

Municipal de Marechal Câridido Rondon (PR) a
elevar em Cr$243.872.710,80 (duzentos e quarenta e
três milhões, oitocentos e setenta e doíS niiT; seteCentos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante de
sua dívtda consolidada.
Em votação ~
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrinque Santillo) -Item 5:
Votação, em turno único, _do Requerimento n9
155, de 1983, de autoria do Senador- Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 113, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado do Piauí a elevar em Cr$
1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis
milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e
sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serã desarquivada e prosseguirá. o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santíllo)- Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
156, de 1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do. art. 367_ do Reg:imento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 180, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado do Piauí a contratar empréstimo externo,
no valor deUS$ 10.000.000,00(dez milhões de dólares norte-americanos), destinado ao programa de
investimentos do Estado.
Em votação.Os Sr&. Senadores_ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique_Santillo)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
157, de 1983, de autoria do Senador Helvidio Nunes, solicitando nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 181, de 1981 que autOriza o Governo doEstado do Piauí a elevar em CrS. 43_6.643.800,00 (quatro~ntos e trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeifos) o montante de
sua dfvida consoJiaada.
Em votação o reQúi!rime-nto.
Os Sr$. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A maié-ria s~rá desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL
O SR. PRESIDENTE (Hen_!'i~ue Santill~)- I!em 8:
Discussão", em turno (mico, da redação final (ofe~
recida pela Comissão de Redação, em seu Parecer n9
13, de 1983), da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n94Q, de 1981 (n9 354/79, na Casa de
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da
publicação de histórias em quadrinhos nacionais e
determina outras providências.
Em discussão a redação fmal (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno ..
A matéria voltarã à Câmara dos Deputados.
E a seguime a redaçào final aprovada
Redaçio final da emenda do Senado ao Projeto de
--_ Lei da Câmara li~? 40, de 1981 (n9 354/79,na Casa de
origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação de histórias em quadrinhos nacionais e determina _outras p-rovidências.
EMENDA N9 1
(Corresponde à emenda n~' I - CEC)
Dê-se ao parágrafo único e ao caput do art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 Consideram-se- histórias em quadrinhos nacionais aquelas cujo desenho e argumento
sejam criação original do autores brasileiros ou de
estrangeiros radicados no Brasil, assim como aquelas que versam temas históricos, culturais, religiosos
ou científicos de criação original de autores estrangeiros, desde que a adaptação seja de autoria de brasileiros ou de estrangeiros aqui radicados.
Parágrafo único._ Deverão constar expressamente das edições os nomes do desenhista, do argumentista ou do adaptador da histórta em quadrinhos."

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 257, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.421, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Arraias (GO) a elevar em CrS. 20.726.000,00 (vinte milhões, setecentos e vinte e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'?s 1.422 e 1.423, de 1981, das
ConiísSõeS:
---:-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiCidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
~de Municípios, favorável.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. J9.
Secretário.
E lido o seguinte

_ REQUERIMENTO N• 353, DE I983
Nos termos do arL 310, aHnea "b", do Regimento !hterno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de
Resolução n9 257, de 1981, a fim de que seja encarilillhado ao reex.ame da Comissão de EconOmia,
Sala das Sessôes~_l6 de março de 1983.- Murilo Badaró.
O Sr. Murilo Badaró- Sr. Presidente, peço a palavra,
para encaminhar a votação.
--------

--

-

-

.O SR. PRESID.ÉNTE (Henrique Santillo) ~Com a
palavra o nobre _Senador Murilo Badaró.
O SR. MURILO BADARÚ (Para encamínhar a votaÇãO-.-Sem revisãõ do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento se justifiCa pelo fato de que há um
_--erro técnico na mensagem. A importância a que se refere

a autoriZação está em desãcordo com a autorização do
Conselho Monetário Nacional, pelo que ê importante
que Se faça a reviSão, para que" o projetO retorne devida- mente organizado.
Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Assjste
inteira a razão a V. Ex.~
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa. j
Aprovado.
O projeto sairá da Ordem do Dia, para o reexame soli_citado.
O SR. PRESID-ÍNTE (Henrique SantHlo)- Item 10:
- -Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluçãO n9 53, de 1"982 (ãjJresentado pela Coffiissão de
Economia como Conclusão de seu Parecer n'? 314,
de 1282), que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS) a elevar em CrS. 5.603.000,00 (cinco milhões e seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n's 315 e 316, de 1982, das
Co_missões:
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade; e
-de Munldpios, favoráveL
Em discussão o projeto. (Pausa:)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada.
Em votação.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇA.O N• 53, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS) a
elevar em Cr$ 5.603.000,00 {cinco milhões e seiscen·
tos e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federa! resolve:
Art. !9 E a Prefeitura Municipal dejatei, Estado de
Mato Grosso do Sul, tlos termos do art. 29 da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS. 5.603.000,00 (cinco milhões e
seiscentos e três mil cruzeíros), o montante de sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econôrnica Federal, medialtie; a utiHzação de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento SOcfat- FAS, destinado à
aquisição de equipamento para coleta de lixo, naquele
Município, obedecldas as condiçõesadrii.itidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo:
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item II:
DiscJ.Issão, em turno ú_nico, do ProjetO de -Resolução n'?_l39, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Ecorwmia como conclusão de seu Parecer n9 803,
de 1982): que autoriza o Governo do Estado de São
Paufo a elevar em_ CrS 2.51_0.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta
mil cruzeiros) o nwntante de sua dívida co-nsolidada, tendo
PARECER, sob n9 804, de 1982, da Comissão
-de Cofzstitulção e Justiça, pela_constitucionalidade, juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a enccr~
rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o ãprcivam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à COmissão de Redação;
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E o .seguinte o projeto aprovado.

como conclusão de seu Parecer n~' 744, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar
em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e
seis ffiilhõt!s, seisCentOs e_cinqUenta e- cillco mil, Quínbentos e dois cruzeiros e quarenta e dois _centa\•os) o montante de sua dívida consolidada, tendo

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 139, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a ele-varem Cr$ 2.510.360.000,00 (dois bilhões, quii1hentos e dez milhões e trezentos e sessenta mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna.
O -Senado- Federal resolve:
Art. lI' E o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões
e trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna, a fim de contratar um empréstimo" de igual valor,junto à Caixa Eçonômii:ã Federal, esta na qualidade de agente finanCeiro-do FliiláO de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
implantação de Centros de Saúde na periferia -da Região
Metropoliêana da Grande São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESID~NTE (Henrique Santillo)- Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto_d_e Resolução n"' 162, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nl' 926,
de 1982), que autoriza o Governo do Estado de
Mato GrosSO a- elevar em Cr$ 546.776.000,0Q (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua -dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob n'i' 927. de 1982, da Corilissão
- de Constituição e "Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
Em discussãQ o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a ence_rrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à CQmi_~ão de Redação.
É o .seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 162, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado de_ Mato Grosso a
elevar em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta
e seis milhões e sete<:erltos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' E o Governo do Estado de Mato Gro~o. nos
termos do art. 2~ da Resolução nl' 93, de 11 de outu_bro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
54_6.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões e
setecentos e setenta e seis mil cruzeirso) o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de contratar um
empréstimo de igual valor, junto à Caixã Econô_mica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à construção e equipamento da Penitenciâria de Cuiabá, 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 (Henrique Santillo)- Está esgotada a matéria ~onstªnte da Ordem do Dia.
Na'da mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM llO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
114, de 1981 (apresentado pela Comissão_ de Economia

PARECERES, sob nl's 745 e 746, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favOrável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl'
187, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 1.106, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em
CrS 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta
milhões, quinhentos e um mil, cento e s_essenta e três cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
_PARECER, sob n~ 1.107, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
_ jy_ridicídade, com voto vencldo do Senador- Hugo Ramos.

Votação, em turno úníco,-do Projeto de Resolução n~'
233, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 1,309, de 1981), qua
autoriza a Prefeitura Municipal de SãOJoa(J,uim (SC) a
elevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões,- cento e
vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
"PARECERES, sob n~>s 1.310 e 1.311, de 1981 das Comissões:
·':'""""de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jufidfcidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra·
mos; e
- de Municfpio.s, favorável.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n"'l58, de
1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 182, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
CrS 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e trinta e
um-mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n'i'159, de
1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 219, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
elevar em CrS 151.212.000,00 (cento e cinqUenta e um
milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 160, de
I983, -de auto t-ia do Senador RaiÍnundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 220, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
elevar em CrS 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidac:l.a.

Votação, em turno únicO, do Requerimento n~' 161, de
1983, de autoria do Senador _Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 241, de
1981, qu_e autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus
(AM) a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) destinada a programação de investimentos
naquele município.
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8
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 162, de
1983, de autoria do Senador Carlos Chjarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 245, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a realizar operação de empréstimo eXterno no valor
de USS 110.000,000:00 (cento e dez milhões de dólares
norte-americanos) des_tinada ao programa de obras
viárias e ligações trancais daquele Estado.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 164, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitálldo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 246, de 1981 que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dóla~
res norte-americanos), destinada a programas de investimentos do Estado.
lO
Votação, em turno único, do Requeriinento n' 165, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 203, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 23.801.336,00 (vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e irinta e seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n' 166, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 36, de 1982, que
aUtoriza o-Governo do Estado de Pernambuco a elevar
em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e
quatorze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

12
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 167, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 108, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e
trinta e quatro milhões, oitenta e cirico mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n' lô8, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos tennos do art. 367 do Regimento Interno, o desar~
quivamento do Projeto de Resolução n' 109, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis
milhões, quatrocentos e ciilqUenta mil e quinhentos cru~
zeiros) o montante de sua dívida consolidada.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n' 169, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
n-os- termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 110, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, nove~
centos e trinta mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
15
Votação, em turrio único, do Requerimento nl' 170, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 120, de 1982,
que autoriza a Prefeitura da cidade do Recife (PE) a ele- var em CrS 95.072.500,00 (noventa e cfuco milhões, se!-
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tenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

sua autoria, que dá nova redação ao§ 29 do art. 589 do
Código Civil.

16

24

em turno único, do Requerimento n~' I 72, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Leida Senado n~>96, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a participa'çãa dos servidores
nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona.

Votação, em turno único, do Requerimento nq 180, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado fi9 150, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre a aiTecidação de benS vagos, para os efeitos que especifica.

Vota~ão,

17

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 173, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Régimento Interno, o desarquiva·
menta do Projeto de Lei do Senado n~' 122, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre a colocaÇão em caderneta
de poupança de depósitos judiciais.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n9 174, de
1983, do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Senado n9 128,- a:e-1980, de sua autoria, que permite dedução no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, para fíns culturais, a partir do
exercício financeiro de 1981, ano-base de 1980, e dâ outras providências.
19
Votação, em turno único, do Requerimento n9 175 de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 149, de 1980, de sUa
autoria, que acrescenta parágrafo ao-art. 344 do' Regimento Interno.

20
Votação, em turno único, do Requerimento n9 176 de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento InternO, o desarquivamento do Projeto de Lei do S~nado n9 174, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
21
Votação, em turno único, do Requerimento n9 177, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 290, de 1980, de
sua autoria, que altera disposítivos da Lei n9 5.107, de 13
de setembro de 1966.

22
Votação, em turno único, do Requerimento n9 178, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, a· desarquívamento do Projeto de Lei do Senado nq 308, de I 980, de
sua autoria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nq
20 I, de 27 de fevereiro de 1967.
23

Votação, em turno único, do Requerimento n9 179, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitandot nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o-desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 11 O, de 1981, de

25
Votação, em turno único, do -Requeriínento n9181, de1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Res.olução n9 231, de 1981,
que autoriza a Prefeitura de Mac:hado (MG) a elevar em
CrS 153.625.500,00 (cento e cinqUenta e três milhões,
seiNcentos e vinte e cinco mil ~_quinbentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
26

Votação, em turno único, do Requerimento n9 182, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 238, de
!981, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a
realizar operação de empréstímo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), destinado a programas de investimento daquele Estado.

27
Votação, em turno único, do Requerimento n9 183, de
-1983, de autoria do Senador Helv1dio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 22, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Pf.iUnPI) a elevar em Cr$ Jj)I9.000,ÕO (trêS- -milhões,
seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
28

Votação, em turno único, do Requerimento n9 184, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 130, de 1982, de
sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n9
5,682, de 2 I de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos).
29

Votação, em turno único, do Requerimento n9 189, de
!983, de autoria do Senador S.evero Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Resolução n9 112, de 1981,
que autoriza a Prefeítura da Estância Turística de Itú
(SP) a elevar em CrS 443.!00.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três milhões, e cem mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
30

Votação, em turno único, do Requerimento n9 190, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 251, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rubiataba (GO)
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elevar em C..rS 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos
mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

,a

31

Votação, em turno único, do Requerimento n9 191, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 279, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Itapuranga (GO)
a elevar em CrS 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
32

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 192, de
1983, de autoria dó Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 183, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,ÓO (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
33

Votação; em tUrno único, do Requerimento n9 193, de
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n<? 244, de
1981, que autoriza o GovernO do Estado da Bahia a contratar operação de empréstimo externo, no valor de
US$ 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado.
34

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 50, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 305, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a
elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqUenta e oito mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9S 306 e307, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça. Pela constitucionalidade e
juridicidade~ e
-de Murzlcípios, favorável.
35

Discussão, çm turno único, do Projeto de Resolução
n9 !58, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 874, de 1982), que
autoriza a Prefeitura" Municipal de Rondonópolis (MT),
a elevar elJl CrS 73.169.900,00 (setenta e três milhões,
cento e sesserita e nove mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua divida consOlidada, tendo
PARECERES, sob n9S 815 e 876, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e JuStiça, pela constitucionalidade e
juridícidade; e- de Municípios. favoráveL
O SR. PRESIDENTE (Henrique SantiHo)- Estâ encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãO às 18 horas e 55 minutos.}
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SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO 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• 14, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Minas GeraJs a
elevar em CrS 928.441.006,00 (novecentos e vinte e
oito milhões, quatrOcentos e quarenta e um mil e seis
cruzeiros) o montante de sua dbida consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
!.-ATA DA 16• SESSÃO,
EM 17 DE MARÇO DE 1983
I. i . - ABERTURA

1.2.- EXPEDIENTE

1.2.1 -Comunicação da Presidência

-Presença na Casa, do Sr. Alfred_o José de Campos Melo, suplente convocado, em virtude da
renúncia do Sr. _Senador TanCredo
Neves.
1.2.2 - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Alfredo
José de Campos Melo

1.2.3.- Comunicação
-Do Sr. Alfredo Josê de Campos Melo, referente ao seu nome
parlamentar e filiação partidária.

1.2.4.- Requerimentos
- N~>s 354 a 35Sf83, de desarquivamento de proposições que
mencionam._
- N~> 359/83, de autoria do Sr.
Senador Jorge Kalume e outros
Srs. Senadores solicitando a reali~
zação de sessão especial destinada
a homenagear a memória do Senador José Guioiliãrd.
1.2.5.- Comunlcaçio da
dêocia

Presi~

- DeSignação dos Srs. Senado~
res que constituirão a Comissão
Especial Interna destinada a estudar modificações ou a revogação
da Lei n9 6.620, de 1978, que alte~
rou o Decreto-lei n9 898, de 28 de
setembro de 1969.

1.2.6. - D_iscursos dO ExPCOJente
SENADOR PEDRO SIMON,
como Líder- Distorções que esta1.2.3. - Leitura de resolução
riam ocorrendo no modelo
- N~' 13/83, que cria a Cernis- _ económico-financeiro adotado
pelo Governo. Observações sobre a
são Parlamentar de Inquêrito destinada a investigar a persistência da
Mensagem Presidencial encamipobreza absoluta no Nordeste.
nhada ao Congresso Nacional.

Art. 19 E o Governo do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 29 da Resolução nt~ 93, de 11 de ou~
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a eleyar
em Cr$ 928..441.006,00 (novecentos e vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e seis cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada, 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 Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção e reforma de p~édios escolares integrantes do complexo de ensino de 19 grau, naquele Estado, _obedecidas ~s condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo 'processO.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

SENADOR VIRG!LIO TÁVOcomo LIder - Reparos ao
pronunciamento de seU antecessor
na tribuna.

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

1.2.7.- Comunicações da Liderança do PDS na Câmara dos Deputados

RESOLUÇÃO N• IS, DE 1983

RA,

-De substituições de membros
em Comissões Mistas.

1.2.8. - Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.
1.3.- ORDEM DO DIA
:..... Projeto de Resolução n9
114/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Curitiba (PR) a elevar _em CrS 4.6Q6.655.502,42 q
mon:tagte de sua dívida consolidada. Votação adiada por falta de
quontm.
- Projeto de Resolução nP
18 7J8 I, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a elevar ~m Cri

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze
milhões, noventa e sete mll e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Art. I9 E o Governo do Estado de Minas Gerais,
nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em CrS 415.097.500,00 (quatrocentos e quinze milhões,
noventa e sete mil e quinhentos 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 utili78çãó de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
aquisição de equipamento para Centro de Saúde e Unidades Ambulatoriais, construção da Rede Física(CCniro
e Postos de Saúde), treinamento de Recursos Humanos e
instalação de Bibliotecas Regionais, naquele Estado,
obedecidas as condições admitídas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
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3.530.501.163,00 o montante de sua
divida consolidada. Votaçio adiada
por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n'1
233/81, que ãutóriza a Prefeitura
Municipal de São Joaquim (SC) a

elevar em CrS 15.126.000,00 o
montante de sua dívida. Votação
adiada por falta de quorum.
- Requerimentos n~'s I 58 a 162;
164al70; 172a 184e189a I93,de
1983, de desarquivamento das proposições que mencionam. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n~'
50/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante (MS) a
elevar em Cr$ 76.958.000,00 o
montante de sua dívida consolidada. Discussio encerrada, ficando a
votaçlo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"'
158/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rondonópolis (MT)
a elevar em CrS 73.169.900,00 o
montante de sua divida consolidaR
da. D~scussio encerrada, ficando a
votaçio adiada por falta de quorum.
1.4.- COMUNICAÇÃO
PRESIDENCIA

DA

- Adiamento da votação do Requerimento n~' 359/83, lido no Expediente.

1.5.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR

HELVID/0

NUNES- Indicação, pelo Governador Franco Montoro, dos Srs.
Mauro Benevides e Marcos Freire,
respectivamente, para a Diretoria
de Area Externa do Banco do EstaR
do de São Paulo e Assessoria para
Assuntos de Integração Nacional
daquele Estado. Reforma tribuR
târia.

SENADOR

LOUR/VAL
BA PTJSTA- Solenidade de
-transmissão do Governo do Estado
de Sergipe. Gestão do General Djenal Tavares de Queiroz à frente do
Executivo sergipano.

SENA DOR
MARTINS
FILHO- Problemática da seca
nordestina.
SENADOR

JUTAHY

MAGALHAES- Posse do Sr.
lgào Qurval_no Governo do Estado da Bahia.

1.6.- DESIGNAÇÃO . DA
ORDEM 00 DIA DA PRQXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2.-ATA DA 17• SESSÃO,
EM 17 DE MARÇO DE 1983
2.1.-ABERTURA
2.2. -EXPEDIENTE

2.2.1.- Requerimento
- Nl' 360/83, de desarquivamento de proposição que menciona.

2.3.-0RDEM DO DIA
-Projeto de -Resolução n~'
46/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Palmitos (ser a elevar em Cr$ 59.270.108,58, o monR
tante de sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de ReR
dação,
-Projeto de Resolução n~'
64/82, que autoriza a Prefeitura
MuniciPal de São Josê do Cedro
(SC) a elevar em Cr$- 3.966.000,00,
o montante de sua d_ívida consoHR
dada. Aprovado. A Comissão de
Redaçào.
-Requerimento nl' 194/83, de
desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 253/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Iporá
(GO) a elevar em CrS 2..296.800,00,
o montante de sua dívida consolidada. Aprovado.
-Requerimento n~' 195/83, de
desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 264/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Montes
Altos (MA) a elevar em CrS

Faço saber que o Senado Federal aprovoU, nos termOs
do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 16, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Umuarama,
Estado do Paraná, a elevar em CrS 368.:515.376,59
(trezentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e
quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqüenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. }I' É a Prefeitura Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, nos termos do art. 211 da Resolução ntt
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 368.515.376,59 (trezentos e sessenta e oito niilhões,
quinhentos e quinze mil, trezentos e setenta e seis cruzeiros e cinqíiênta e nove centavos), correspondentes a
297.336.09 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ I .239,39 (hum mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubroJS I,
.a fim de que possa contratar um emprêstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná S..A., este na

6.214.700,00, o montante de sua
dívida consoHdada. Aprovado.
-Requerimento n~' 196/83, de
desarquivamento
Projeto de Re~
-SOlução nl' 267/81, que autoriza a
Prefeitura Municipal de lcatú
(MA) a contratar operação de crê~ito nO valor de Cri 4._7_03~QOO_,OO_:

40

Aprov~~o.

..;.... ReqUerimento n~' 197/83, de
desarquivamento do Projeto de Resolução ntt 37J82, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. Aprovado.
-RequerimentO nY 198/83, de
desarquivamento do Projeto de Resolução ntt 51/82, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Amarante
__ do Maranhão (MA) a _elevar em
Cr$ 17.438.000,00, o móntante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
--Projeto de Res_olução n~
47/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal deAmambaí (MS) a elevar em Cr$ 83.2'80,700,00, o monR
tante de sua dívida consolidada.
Aprovado, após usarem da palavra
os Srs. Josê Fragelli e Aloysio Chaves. À Comissão de Redaçio.
-Projeto de Resolução n'
58/82, que autoriza o Governo do
Estado do Paraná a elevar em CrS
579.100.100,00, o montante de sua
dívida consolidada. Aprondo. A
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução ntt
l 13/82, que autoriza o Governo do ·
Estado do Piauí a elevar em Cri
1.616.164.560,00, o montante de
sua dívida consolidada. AproVado.
A Comissão de Redação.

2.4.- DESIGNAÇÀO DA
ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO:
3.- MESA DIRE:TORA
4. -LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS

qualidade de agente flrianCeil-o do BancO Nacional daHabitação - BNH, destinado à melhoria da infra- estrutura urbana com a implantação de obras e serviços
nas áreas I, II e III do projeto CURA: Sistema Viário,
Iluminação Pública, Transporte Coletivo e Recreação e
Lazer, naquele Município, obedecidas as condições admiti~as pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983. -Nilo Coe-

lho, 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' 17, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de·Mogi-Guaçu,
Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 627.324.000,00
(s_ei_Sce-HtoS e vinte e Sete milhões, trezentOs e ·,inte e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. J<:> E a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu,
EStado de São Paulo, nos termos do art. 211 da Resolução

f\:1 arço de I 983
nl' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em CrS 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões,
trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), correspondentes
a 600.000 UPCs,_ considerado o valor nominal da UPC
de Cri. L045,54 (hum mil, quarenta e cinco cruzeiros e
cinqilênta e quatro centavos), vigente _emjulho/81, a fim
de que possa contratar um emprêstimo de igual valor
junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A.,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à recuperação das
áreas de infra-estrutura e equipamento urbano a serem
pelo Projeto CURA, naquele Município, o obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2' Esta ResoluçãQ entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983,
Presidente.

~Nilo

Coelho,

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• 18, de 1983
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 293.685.700,00 ( duu-ntos e noventa e
três milhões, seiscentos e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art, 111 to Governador Governo do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 211 da Resolução n~' 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a
elevar em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e três
milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de
que possa contratar um emprêstimo 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 unidades sanitárias
em diversos municípios daquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Centfal do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 198"3.- Senador 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 seguinte

RESOLUÇÃO N' 19, de 1983
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em CrS 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cru·
:o:eiros)_o montante de sua dívida consolidada.
ArL ]9 E o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do art. 2<:> da Resolução n~' 93, de I I de ourubro de 1976, do Senado Federal, autorizadQ a elevar
em Cr$ 164.304.500,00 (cento e sessenta e quatro milhões, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que p-ossa
'contratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa
Econdmíca Federal, mediante a utilização de recursos çio
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção e equipamento do Hospital Regional de Jbirama, naquele Estado, obedecidas as conR
dições admitidas Pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente
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Art. 21'

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos ter~
mos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e CU:, Nilo
Coelho? Presidente, promulgo a seguinte

Esta Resolução entra em vigor na data de

sua publicação.

Senado Federal, 17 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

RESOLUÇÃO N• 20, D!C 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de JacarezJnho,
Estado do Paraná, a elevlll' em CrS 202.020.570,00
(duzentos e dois milhões, vinte mil, quinlientos e se-

Ata da 16' Sessão,
em 17 de Março de 1983

tenta cruzeiros) o montante de sua dívida coosolldada.
Art. 111 E a Prefeitura Municipal deJacarezinho, Es~
tado do Paraná, nos termos do art. 211 da ResOfUÇão n<~

1~ Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura

93, de 1I de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$202.020.570,00 (duzentos e dois milhões, vinte mil,

quinhentos e setenta cruzeiros) correspondentes- a
163.000 UPCs, considerado o valor nominal da tJPC de

Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
Henrique Santil/o,
Odacir Soares
e Martins Filho

CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeíros
e trinta e nove centavos), vigente em outubro/SI, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., este na qualidade de agente financeiio -do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de obras e serviços
através do Programa de Complementação Urbana CURA, 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.
Senado_ Federal, 17 de março de 1983. ~.Nilo Coelho,
Presidente,

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Parente- Cl~udionor Roriz- Gaivão Modesto- Odadt Soares - Aloysio Chaves- Gabril Hermes -Alexandre Costa- Alberto Silva- Helvídio Nunes- AI-_
:_ nilr Pinto - Virgílio Távora- Carlos Alberto --Mar_tins Filho- Marcos Maciel- Nilo Coelho- João Lúcio - Lourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- João Calmon- Taitcredo Neves - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Gastão MUller - Affonso Camargo- Jorge Bornhausen -- Pedro Slrilofl.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilõ Coelho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 21, DE 1983

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Alista de presença acUsa o comParecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo iiúmero regimental, dedafo abirio a sesSão. Sob a proteção de Deus iniciamos OossOs trabalhos.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio Joaquim,
Estado de Santa Catarina, a elevar em CrS
43.600.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos
mil cruzeiros) o montante de sua dhida coruwlidada.
Art. 11' E a Prefeitura Municipal de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 21' da ReSolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 43.600,000,00 (quarenta e
três milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto à Caixa Econôniica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,destinado à
construção de galerias pluviais e implantação de meiosfios, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.

O SR. PRESID~NtE (Nilo Coelho) - Em conseqUência da renúncia do Sr. Senador Trancredo Neves,
foi convocado o_ respectivo suplente, Sr. Alfredo José de
Campos Melo.

S. Ex~ se econtra na Casa e encaminhou à Mesa orespectivo diploma que será publicado de acordo com disposto no Regimento Interno.

E o seguinte o diploma encaminhado à_ ~esa
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Designo os
Srs. Senadores João Calmon, Marco Maciel e Pedro Simon para comporem a Comissão que deverá introduzir
S. Ex• no plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em plenário o Sr. Alfredo José de Campos Me1o,
prestando junto à Mesa o seguinte compromisso regimental:
'"Prometo guardar a Constituição e as leis do Pafs,
desempenhar fiel e lealmente o mandato do Senador
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil". (Palmas.)
O SR.PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Declaro em·
passado, Senador da República, o nobre Sr. Alfredo Jo.sé __de Campos Melo, que integrarâ, no Senado _a representação do Estado de Minas Gerais.
A partir deste momento S. Ex• passarâ a participar
dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicação que vai ser li(ja pelo Sr. 19Secretário.

E lida a seguinte
Brasília, 17 de março de 1983
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vjsta do disposto no art. 79 do Regimento Intçrno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado de Minas Gerais adotarei o nome parlamentar abaixo conSig~
nado e integrarei a bancada do Partido do Moviment~
Democrático Brasileiro.
Atenci9sas saudações, -Alfredo José de Campq~Me~
lo, - Assinatura por extenso - Alfredo Campos, nome
parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Saniillo)- A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa,_ expediente que vai ser lido pelo Sr. 1~"
Secretãrio.

E lida a selfuinte
RESOLUCÃO N• 13, DE 1983
..Cria a Comissão Parlamentar de Inquérito para
os fins que- e-specifica."

Art. 1" Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a persistência da pobreza
absoluta no Nordeste, nos termos do Art. 170, letra ''a",
da Resolução n9 93, de 1970 (Regimento Interno do Senado Federal).
Art. 2" A Comissão, constituída de 9 (nove)
Ipembros. tem o prazo de 120 (cento e vente) dias para
apresentação de suas conclusões.
Art. 3" Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação

!:. sabido que_ o Nordeste é uma das regiões mais povoadas do Pais e que, no entanto, apesar dos constantes
esforços e veementes reclamos de seu povo - é ainda
uma das mais atrasadas e pobres do mundo.
Ao longo do tempo, governos os mais diversos têm,
por quase um século, se proposto a equacionar os graves
problemas da região sem que se vislumbre, até o momento, a esperança de uma solução consistenteL
Orgãos têm sido criados, planos têm sido elaborados e
programas têm sido definidos. Nem um deles, porém,
tem sido duradoura e adequadamente apoiado ou implementado.
A cada seca que a atinge, a região revela, no contexto
da extrema vulnerabilidade de sua economia de subsis~
tência, um quadro de pobreza que causa espanto à
Nação e ao mundo.
Se nesses momentos, sertanejos já não morrem- de
fome ou de__sede, como no passado, é única e exclusivamente, porque a ação daqueles mesmos governos os socorrem.
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A região. porém, tem a plena consciência de que o
problema jâ não é de ordem técnica. A técnica dispõe de
soluções amplas e viáveis.
A questã9o parece ser, antes, de ordem política e adminítrativa. Sobretudo politica, porque é dC uma medida
efefíva dessa natureza que -hão de decorrer iodas as -de--

mais decisões neCesSãl-faS à S'OlUçãO dCsSa secUlar questão
regional.
t fundamental, portanto, analisar as causas da ineficiência crônica da política de desenvolvimento do Nordeste. E, nada mais adequado, para isso, do que uma Comissão Parlamentar de Inquérito, como a qUe
Propomos.

ora

Sala das Sessões, 17 de março de 1983.
Odacir Soares -João Lobo- Jorge Bomhausen- Jutahy Magalhães --Moacyr Da/la- Marcondes Gadellla
-Martins Filho- Helvidio Nunes- Gabriel HermesJoão Lúcio - Lourival Baptista - Benedito Canelas Murilo Badaró- Almir Pinto- Milton Cabral- GuiM
Jherme Palmeira - Marco Maciel- João Calmon Tarso Dutra - Virgílio Távora - Amaral Peixoto Raimundo Parente- Albano Franco- Carlos AlbertoRoberto Campos - fos-é LinS - Alexf:zitdre Costa Aderbal Juremo - Lomanto Júnior- José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- O docuM
menta lido contém subscritores em número suficiente
para constituir, desde logo, Resolução do Senado, nos
termos do art: I 70, "a", do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de lnquerito, ora criaM
da, a Presidência fará, oportumtmente, is dCsignações,
de acordo com as indicações que receber das Lideranças.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO No 354, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367_ do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 108 de 19-82 que autoriza o Minis-tério da ln-'
dústria e Comércio a disciplinar o regime de fabricação
de produtos para uso adequado de pessoas canhotas, e
dá outras providências, feita a reconstituição do processo, se necessaria.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983. Gastão
Müller.
REQUERIMENTO No 355, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 116 de 1982 que dispõe sob.re a impressão da
data de fabricação e do respectivo prazo de validade nas
embalagens de produtos industrializados destinados a
alimentação humana, feita a reconstituição do processo,
se ne1::essária.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983. "'"""' Gastão
Müiler.
REQUERIMENTO No3S6,DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367- do Reginiento Interno, requeiro o desai'quh'amento do Projeto de Lei do
Senado_ n9 137 de 1982 que altera o art. 132 do Código
Penal e revoga o art. 34 da Lei das Contravenções Penais, feita a reconStituição do processo, se necessária.
Sala- das Sessões, 17 de março de 1983.- Gastão
Müller.
REQUERIMENTO N• 357, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 204 de 1982 que veda comercialização de plantas ornamentais venosas, tóxicas ou nocivas· à saúde, fei~
ta a reconstituição d-o processo, se necessária.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983. - Gastão
Mil/ler.

~ -_ REQUERIMENTO No 358, DE 1983 ~

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n9 216 de 1982 que dispõe sobre a comercialização de produto industrial que contenham substância
tóxica ou venosa, feita a rec-onstituição do processo, se
necessária.
Sala -daS Sessões, 17 de nlarço· de 1983. ~ Gastão
Müller.
O Sr. PRESIDE..l'l(fE (Henrique Santillo)- Os requer_imentos que -Vêm ae ser lidos serão publicaclos e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
arL 279, II, "c", n9 11 do Regimento Interno. Sobre a
mesa, requerimento que_ vai ser lido ·pelo Sr. !"'Secretário.
E lido o seguinte_
REQUERIMENTO No 359, DE 1983

NOs termos do art. 22 <;t.o_Regimento Interno, requeremos que seja realizada sessão especial para homenagear
a_memória do Senador José Guiomard.
Sala das Sessões, 17 dt Março de 1983. -Jorge Kalume- Albano Franco- Alberto Silva- Alexandre Costa
- Almfr Pfnto - Benedito Ferreira- ClaudioriOr Roríz
- Gaivão Modesto- Gastão Müller- He/vídio Nunes
- Humberto Lucena - João Lúcio - José Fragelli Jurhay Magalhães- Lourival Baptista:...._- Marco Maciel
- Martins Filho - Murilo Badaró- Passos PortoRaimundo Parente.
O -Sr. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- o requerimento lido será objeto de deliberação após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 279, I, "b", do Regimento Inter-

no.

•o Sr. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Através
do Requerimento- n9 188, de 1983, de autoria do Senãdor
Nelson Carneiro, aproVado pelo Plenário em ll-03-83,
foi criada Comissão Especial interna destinada a estudar
modificações ou a revogação da Lei n9 6.620, de 1978,
que àHerou o Decreto-lei n9 898, de 28 de setembro de
!969.
De acordo com a indicação das Lideranças fica assim
constifuí_da a referida Comissão : - pelo PDS, como titulares, Senadores Murilo Badaró, Aderbal Jurema e Jo--sé--Lins; como suplentes, Moacyr Dalla e Jutahy Magalhães; pelo PMDB, Pedro Simon, como titular; Gastão
M iiller e José Ignácio, como suplentes; pelo PTB, Senado_r__Nelso_n Carneiro.
O Sr. -PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que falará
pela liderança do Partido do Movimento Democrático
Braileiro.
O SR. PEDRO SIMON PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR; SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Concedo_ a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, pela Liderança -do PDS.

o- SR. VIRG[LIO TÁVORA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Permita-me o eminente Senã.dor Pedro Simon que efo~
gie do seu discurso apenas a eloqUência. Nem a forma,
como poderia chamar a parte contrária ao debate, encô~
mios nossos estaria a receber, porque S. Ex• fez pratica~
mente um monólogo, embora desde o início já tivéssemos solicitado como que permissão para nos introduzir
na peça que literariamente reconhecenios- ~m feita.
Tantas _perguntas aqui _foram formuladas, sem que de
imediato pudesse lhe daf resposta, por causa dO aparte
não concedido, que nos julg'amos na obrigação de dar à
Casa o seguiil.te eSClarecimen-to:
neTa -chegando, -hâ

a

·em
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menos de um mês, deparamo-nos com afirmativas da
nobre Oposição, pelos seus Líderes mais categorizados,
sobre a necessidade de agora debater os grandes problemas que afligiam a nossa vida, a vida desta grande
Nação, que a abertura tinha começado. Ninguém contestava, mas precl&ava ser completada. E-desde agora,
úU.stre:~_enador Pedro Simon, se iniciava o debate. Perfilhava, no Líder do PMDB a idéia dominante, como
membro do seu Partido, de que deveria, o debate meramentejn_stitucional, ser o fulcro, a base, de toda a ação
parlamentar: Infelizmente não temos aqui à mão, mas V.
Ex•s poderão receber na próxima sessão. As declarações
escritas do Líder do Partido aliado ao de V. Exts se multiplicavam, ou do Partido que também faz oposição, e
que no Rio Grande do Sul não é assim tão aliado ao_de
V. Ex•- o PDT. S. Ex•, o seu representante nesta Casa,
Senador Roberto Saturnino, dizia, taxatívamente, que -se
recusava a discutir qualquer problema que no momento
não fosse a procurada solução do grande impasse
econômicoMfinanceiro com que se defrontava o Pais.
Em um discurso, embora sendo adversário, tenho areconhecer que é uma das peças de maior encadeamento de
raciocínio cartesiano que já assistimos neste Plinário.
Desenvolvia S. Ex• todo seu raciocínio, e não lhe interessava saber se era Constituinte ou não Constituinte o qUe
iríamos votar agora. Queria mesmo era que o Governo
expticasse, ctamava que os Srs. Ministros aqui viessem,
cia-inav-a Que O PDS tivesse- os dados ne1::essârios para
com el_s: discutir a situação, sein esconder coisa nenhuma,
econômiço-financeiia do Estado, Estado com e grande,
bem entendido, e, ao mesmo tempo, que fossem debatidas as diferentes hipóteses, as diferentes alterriativas que,
a seu ver, melhor atendiam a solução pátria.
Foi S. Ex•, nessa parte, apoiado pelo nobre Líder da
Oposição, o nobre Uder do PMDB, Senador Humberto
Lucena. E os dois, conforme o sistema que sempre temos
nesta Casa, de pronunciarmos curtos apartes, justamente
para não prejudicar o fluxo da oratória de quem a tribuna está Ocupando, foram convidados, a na semana seguinte, iniciarem tal debate, conforme as regras estabelecidas, trazendo, aí, sim, já em nome do Governo, cOm a
responsabilídide do Governo, todos os dados e todas
aquelas medidas pensadas ou a pensar, que poderiam ser
jogada~ no ·palco dos debates.
Hâ alguns dias, o nobre Senador Roberto Saturnino
não pôde estar presente, e nós, dentro do sistema que
traçamos de:: não responder discursos sem que o responsável maior pela réplica ou pela tréplica que íamos fazer
estivesse presente, adiamos nosso pronunciamento, até
que afinal, na semana passada, e aqui chamamos a
atenção de V. Ex•, demos início a estã discussão que, em
parte, responde já às primeiras perguntas de V. Ex• Eu
iria dizer, rapidamente, que isso já·estava respondido,
mas como V. Ex' digamos assim, tem a eloqUência de
uma pororoca, o barco do Líder da Situação entrou num
J?Orto para não ser sorvido pela pororoca da sua elo
qüêncía ... Mas, dizia eu, justamente quanto à esta parte,
porgue razão se optou, no momento, por continuar esse
processo que V. Ex•s chamam processo altamente exportador, quando na realidade a exportação é apenas o ins
trumento de que se vale o Governo para ter aquelas divisas necessárias, jã qUe os insumos mínimos -indisPensáveis à manutenção da sua máquina "industrial e à movimentação de todos os seus veículos, verbas, divisas, re..
servas cambiais estão a eXigír muito. Isto jã foi explicado
bastante, de maneira que diremos ao eminente Senador
Pedro_Simon que pretendemos voltar ao assunto quando
tivermos aquela hora regulamentar, já que estamos bem
atentos ao tempo de V. Ex•s e também porque temos
uma conferênCia a fazer no Ri_o de Janeiro daqui a pouco, portanto teremos que nos ausentar, mas não querla
mos deixar sem uma resposta o discurso de V. Ex•. Todos, meu caro Senador, mas todos esses argumentos não temos ~ pretensão de rebatê--los, nunca aqui neste
plenário o fizemos- mas todos, V. Ex• não tenha a me~
nor dúvida,_ que serão tocados pelo atual Vice-Líder,
ocupando eventualmente a Liderança, de preferência
8
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aqueles da parte económica, financeira, da parte técnica.
Ele não é economiSta, ele é engenheiro, mas lO anos de
Economia já dâ para antender alguma coisan.

Mas eu diria a V. Ex•, se não se aborrece, que temos
que ver desde o início deste século, desde o fim do século
passado, desde a localização do nosso grande centro propulsor industrial brasileiro em regiões onde os insumos

naturais não estão nas zonas, porque é algo que pouca
gente gosta de citar, Dos economistas da OPosição sO-me
recordo de Rómulo de Almeida que pertilha as idéias de
cã, naturalmente os outros, quase todos, a sua imensa
maiofiã, filhos de regiãO mllíto mais feliz, se esquecem de
que justamente pela poupança do café, pela proximidade
do grande centro consumidor daquela época ...,..._Rio de
Janeiro, pelo isolamento que havia, pelo nosso sistema,
desde aquela época, porque se hoje estamos exportando
produtos secundârios e primários, na-quele tempo era a
monocultura exportadora do \:afê que dava lucro, de
qualquer maneira, uma coisa-ou outra, sempre nós com
nossas ligações voltadas para os portos e não para o nosso interior e para nós própiíOs. Com a imigrãção de gente que vinha da época industrial ou pré-industrial, com
outros horizontes, vendo o que a indústria tinha feito à
sua terra, tudo isso se situaria onde houvesse poupança,
onde houvesse um clima e onde houvesse essa predispo-sição para a indústria.
Assim, o que resultou? Nós colocamos justamente o
nosso grande centro propulsor na Região Centro-sul,
aqui, ou ma"is exatamente, inicialmente, na Região de
São Paulo e parte do Rio. Daf se expandiu com a imigração gaúcha, aquele primeiro centro industrial que V.
Ex•s tiveram lâ das colônias e depois se desenvolveu em
Santa Catarina, em seguida. Mas, justamente na região
brasileira que não tinha os insumos básicos locais para o
desenvolvimento dessa indústria, a não ser aquela indústria de transformações dos produtos agrícolas, a agroindústrüt e depois o seu aperfeiçoamento, as indústrias
parte manufaturadas, têxteís, --na região paulistana, depois na região de Santa Catailna.
Se se quer entrar fundo no problema, examinaremos o
paralelo 23. E não queremoS, aqui, falar Ciii 1, 2, 3, ou 4
Brasis. Trata-se do paralelo que passa pelo Rio de Janeiro. Acima desse paralelo é que estão, PratiCamente, ãs riquezas minei-ais d_o Pafs quase que todaS concentradas
na ordem de 80, 90%, como tambêm as giãndes terras
agriculturáveis. As exceções confirmam a regra. Agora,
vejam-se as desCobertas do cerrado e da sua vocãÇão
agrícola, uma vez corrigido o solo. Notem~se as excessões que havia, mas estamos falando até os dias de hoje.
Era a agricultura do Sul de terras mais férteis, terras
mais ferazes; que ainda hoje são- õ- grãnde celeiro do Brasil. Mas, na região onde havia riquesas minerais, na região onde nós possuíamos esSes insumos - não foram
postos por Juscelino, mas foram obra de Juscelino, em
1959, com a idéia da SUDENE- -ê que se começou a
pensar em industrializar aquela região. No passado,
quando o Brasil engalinhava em matéria de industriaHzação, pelas indústrias de transformação têxteis, aquela
região era pelo censo de 1907, o primeiro censo industrial do País, mais industriãliZãdã. do que São Paulo.
Pouca gente sabe, mas assim era o fato. Mas era o quê?
Não tínhamos industrialização_, Volta Redonda, sabe V.
Ex•, justamente por, digamOs, CÕntigêÍ1cias políticas,
por contigências, digamos, administrativas-irrecorríveis,
foi colocada justamente onde nunca ninguém colocaria
uma usina daquele porte - nem junto do carvão, nem
junto do ferro. Mas, af ficou. Foi o iníCio dõ nosSo desenvolvimento industrial. Pode-se falar então em desenvolvimento industrial, embora desde 30 aquela substituição do cracking etc. etc, pudesse sex:vir como referência para o início, mas foi dessa Cpoca aí. Mas ninguém
vai ciítíCir, ãí Chegamos aO-ilobfeSenador Pedro Simon,
'ninguém vai dizer que foi justamente o erro da colOcação
desse centro industrial onde os insumos eram poucos, e
não noutro lugar onde os insumos eram mais abundantes que vem os males de todas as nossas desgraças. Também não vamos dizer que foid a industria automobillstica, criada pelo nosso presidente Juscelino Kubtscheck,já
aqui uma vez citada,, nos anos de 55(56 contra o descré-
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dito de todo mundo, que hoje nós assiStimos a tudo que
temos, permitam-me dizer, e todos nós falamos que a indústria -automobilística leva essa quantidade toda de bar~
ris de petróleo, mas ninguém transforma um barril de petróleo em barril de gasolina nem num barril de óleo diesel. Há decantação;- praticamente, em produtos leves,
produtos pesados, produtos médios. Entre os leves fica o
õleo-ditstl;-a gaSõl~fi.a entre os médios e óleo combustível
entre os pesados:
Nós temos feito, no que tange ao transporte, seja pelo
combustível à base da gasolina, com sua mudança em álcool; seja através do óleo diesel, pela adição progressiva
de uma parte de álcool, algo que país no mundo tem. Poderemos discutir aqui as basses, poderíamos discutir
aqui a ênfase qlu6- tenha sido dado" lsso; poderíamos discutir aqui, talvez, o remanejamento dos valores atribuídos ao PROALCOOL; podei-íamos -discutir o que-seria- também de nós se, ao invés de produzirmos essa massa
de carros, fôssemos- importar; poderfamos discutir os
freios que se d"ãria à importação desses carros e sem o
mecanismo, como foi a CEXIM e que tanto infelicitou
esse Estado. Mas, isso não são fatos que possam ser
apresentados com soluções axiomãtic<is. Não há axioma
em economia, rnuito menos na economia de um País
como o nosso. De maneira, que diria a V. Exf que, realmente; 1973 foi ~um prinieiro choque, foi um choque
como poderíamos sentir em um avião que, decolando
com quatro turbinas, visse apagar duas: se ele descesse à
terra, imediatamente, talvez se espatifasse com todos os
passageiros; tinha que tentar com o impulso, com a embalagem que ia, que tentar vôo, já estava no fim da pista.
Esta é que é a grande verdade que pouca gente quer ver,
a verdade dos engenheiros das obras feitas, daqueles que
não comparam o Brasil de antes de Volta Redonda, que
produzia 78 mil toneladas de aço e que, hoje, ao se falar
numa cifra dessa, acha uma verdadeira anedota. Aço que
era produzido por um organismo que à época se julgava
uma das grandes indústrias deste País, que era a Belga
Mineira.
Assim, diriam os ao nobre Senador Simon que não foi
só em 1973. Muitas vezes um homem público cÕrre esse
risco enorme da má interpretação. Se muitas vezes o falar é prata, quase'sempre o silêncio é ouro. Não seria o
fato de se fizer: está terminado o prazo do desenvolvimento brasileiro aÚlerado. Vamos imediatamente por o
pé n_o freío:- _Q_q!!_e _viria de desemprego? O que viria de
desconforto para todas essas populações que tinham o
seu quadro montado- quadro que até aquele momento
-estava funcionando~~ e, da p.oite para o dia, vê-lo desmontar?
O que o Governo procurou fazer, através de-adaptações, -umas felizes e outras infelizes, como obra humamas que, reatffiente, impedil-a!úQue h-Ouvesse aquele
imenso exército-de desempregados, que países como a
Alemanha, a França, a Inglaterra e o próprio Estados
Unidos enxergaram na primeira crise do petróleo_ e; de-_
pois,-na segunda.
Vê-V. Ex• como é bom discutir: Quase Que está a engolir tõdõ o tempo que possuímos e não· chegamos_ a r~~
pondera primeira pergunda de V. Ex• Muito mais, prezado Senador, do que o choque do primeiro aumento do
petróleo foi o aumerito dos juros intei'riacionais, este aumerito, púa o Brasil, Por exemplo, teve um aspecto catastrófico sob todos os aspectos, dimiiuiindo o fluxo de
pi:trodólares, tornando-se escasso o eurodólar em relação àquela abundância com que vinha sendo oferecido
no mercado internacional; os Estados Unidos, procuran:
do corrigir o seu déficit através deuma austerlssima polft~Cã._eCC!f-1-Ômic~, <J_iie deu como conseqüência aquele bata- lhão de milhões de desempregados e aquela impopularidade tão grande ao seu atual dirigente. Tivemos como
conseqüência a imediata _!eac;ão, não _só do usuario de
-seus rec;ursos, quer dizer, de todos os empresârios daquela grande nação, mas de todos os pa_íses industrializados
que com os Estados Unidos competiram. E cada um deles_ teve que se ajustar a nova realidade.
E quando aqui eu oUço falar da eresia qUe foi a niaxidesvaloriz-ação, queria lembrilr que o Japão, uma potência inegávei do mundo, -desvalorizou; a França desvalori-

na,
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zou; a Alemanha, moeda modeiÕ de estabilidade desvalorizou, para citar logo três, pois, a libra nem se fala. E,
há uma semana atrás, muito pouco citadas aqui, no nosso mundo, a Austrâlia e a Nova Zelândia, para não ficarem atrás, desvalorizaram suas moedas.
Dentro deste quadro, o Brasil que é um capítulo a parte, Pois -temos a nossa responsabilidade de apresentar os
valores e os reflexos da maxidesvalorização sobre a nossa economia, o Brasil ou seguiria esse exemplo ou não tinha com que importar o mfnímo daqueles recursos por
falta de geração de divisiiS, não tinha como que importar
aqueles insumos básicos e necessários para Que não houvesse, aí sim, uma enO-rme recessão.
Nós ouvimos e foi uma das receitas da Oposição, que
não devíamos ir à moratória, por qualquer razão. Não
discutiremos este assunto, que já discutimos uma vez,
para não nos tornarmos repetitivos. E, ao mesmo tempo,
reclamando um grande número de investimentos governamentais. Mas, me1,1 Deus! Como se consegue duas ~~ou
tonomias tão perfeitas? Coino é a moratória, no caso, assunto que discuti~e_mos noutra ocasião, novamente -~e desejarem. E, ao mesmo tempo, como_ conservar os financiamentos necessários, para se importar aqueles bens
mínimos ne~sãrios, aqueles insumos, para a máquina
que aí está, a máquina industrial que montamos à custa
de tantos sacrifícios, de 40 anos a esta parte, no mínimo,
depois da guerra, não parar?
Só para V, Ex• ter uma idéia, eminente Senador Pedro
Simon, precisamOS de ·um cl'édíto rotativo de4 bilhÕes de
dólares para importar este petróleo. Quando se descobre
um poço de petróleo - queremos, aqui, mais uma vez,
repetir - para a sua delimitação são quatro, cinco anos
que demanda - o México teve uma experiência dolorosfssima - entre a ocasião do feliz evento e aquela outra em que, comercialmente, ele é explorado. Muita gente reclama: "Por que a PETROBRAS não fez há 15 anos
o que está fazendo agora"? Diria que hâ 15 ou 20 anos
atrás_era uma companhia descapitalizada para os grandes investini.entos que teria que proceder. Ãquela êpoca,
o petróleo importado saía pela metade do preço do nosso· petróleo. E, em terceiro, quando aprox.imamo-nos a
borrasca de 1973, ela investiu fortemente nesse setor,
teve que haver a defasagem necessária. V. Ex• vê que os
primeiros grandes descobrimentos foram de 1976, 1977,
principalmente âe 1978 - recorda V. EX• - Campos,
até hoje, a maior reserva que temos- as nossas reservas
no Nordeste - nós somos uma opepezinha, não sei se
sabe, auto-suficientes - do Rio Grande do Norte, do
Ceará uma descoberta de 2 anos e meio para cá. A produção cresce realmente. Em 1985, nós já deveremos ter
pela substituição de importações, af sim, a gasolina, o
óleo diesel, o óleo combustível substituído pelo carvão,
pela mistura álcoolfdiesel, pelas transformações dos
óleos vegetais pelas biomassas, de uma maneira geral, à
frente de todos.

O Sr. Alexandre Costa"- V. Ex• permite um aparte?
O SR. YIRGILIO TAYORA- Só um momentinho
para terminar a frase. Com tudo isto, jâ em 1985, teremos uma importação ou quando muito, estaremos im~
portandO 350 nlil barris por dia, comparado àquele biM
lhão e cinquenta que importávamos quando terminamos
a nossa última legislatura.
Com prazer, ouço o nobre Senador Alexandre Costa.
O St. Alexandre Costa- Eu quero apenas que, quando V. Ex~ for responder ao Senador Pedro Simon, inclua, não como dele, mas como minha, uma ligeira pergunta: A televisão diz, todo dia, que o Brasil dobrou a
sua produção de petróleo. O petróleo, na origem, baixa
de preço, mistura-se à gasolina 20% do álcool brasileiro,
produção e. maquinário, e a gasolina sobe assustadora~
mente, como V, Ex•_ viu no último aument.o.
O SR. VIRÜILIO TA VORA- Serã facílimo responder a V. Ex•, não tenha a menor dúvida.
_
Agora, Sr. Presfdent~, aColherei o aparte do sCflador
Pedro Simon e daí nenhUm mais, infelizmente, porque
senão perco o avião.
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O Sr. Pedro Simon- Veja V. Ex• como as dúvidas estão na própria Bancada de V. Ex•.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- As dúvidas estão na
cabeça de todo homem inteligente, não ~ privilégio só
dos daqui da minha Bancada. Soque vou lhe responder,
simplesmente, não disse a V. Ex" que isso aí E: uma res~
posta simples? Agora, só um tempozinho para a gente

. trazer um

quadro~negro.

O Sr. Pedro Simon - Aliás, o quadrç_-negro foi a única coisa que faUo!l_na aula de economia_ que V. Ex" deu,

Sãp lidas as seguintes_
Oficio n~ 46/83
Brasflia, 17 de março de 1983.
Senhor Presidente,
Coinunico a V. Ex• que esta Liderança, de acordo com
o § J9 do art. IOdo Regimento Comum, substituirá o Deputado João Faustino pelo Deputado Osvaldo Melo na
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o
Decreto-lei n'>' 1.953, de 3 de agosto de 1982 .
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• pro~
testas de estima e consideração
Deputado Nelson Marchezan, Lider do PDS.
Brasília, 17 de março de 1983.

muito brilhante e muito ilustrativa.

Oficio ii<f 47/83

O SR.VIRGJLIO TÃ VORA- Não sei se ê brilhante,
mas, meu caro colega, entre fazer frases bonitas, emitir
conceitos opinativos e procurar encadear - nãó-estou
dizendo que V. Ex• fizesse frases bonitas, conceitos opinativos..=- como ouço normalmente fazerem, quando se
discutem problemas sérios como esse - e ao mesmo
tempo, procurar encadear um raciocínio, esteja-cerro, esteja errado mas parece coerente. E, do outro lado, fazer
como V. Ex• disse, um exerciciozinho mental, pois isso ê
um exercício mental, não ê aula nenhuma. Eu prefiro,
sempre tive aqui, durante 6 anos e meio, quando Líder,
no tempo do Presidente Geisel, esse proceder. E esse proceder eu acredito que até eleva muito o debate, porque
sai muito da parte da exacerbação. De acordo?

Senhor Presidente,
Cõmunico a V. Ex• q1.1e esta Liderança, de acordo com
o § 19 do art. IOdo Regimento Comum, substituirá o Deputado Horácio Matos pelo Deputado Mozarildo Cavalcanti na Comissão Mista incumbida de estudp e parecer sobre o texto do Decreto-lei n9 1.953, de 3 de agosto
de 1982.

Resumindo, respondendo_aos dois, eu diria que, ónica
e exclusivamente, é uma questão de composição de preço
e de encargo. E V. Ex• vai ver q"e agora eles vão diminuir S dólares - não são três não, graças a Deus que são
S mesmo - no preço do barril. Mas, em compensação,
vamos supor que, mesmo que não tivesse dimim,l_(do
nada o barril, o dólar aumenta. E eu não pago o barril de
petróleo em dólar, ou pago? Pago em dólar. Ou não
pago o barril de petróleo em cruzeiro, ou pago? Pago
não, eu pago é em dólar. Então, teoricanleõte, em t ano
só, mantido o preço do barril do petróleo, ele teria que
crescer no mínimo 100%. E aind_a mais, o auxfl.io que se
dá, dentro da composição de preço, para os produtos
que estão afetando mais a bolsa do pobre, como, por
exemplo OLP, que é subvencionado pela composição do
preço da gasolína.
Mas isso, com imenso prazer, Senador Alexandre Costa, que é também engenheiro -V. Ex• é advogado, mas
um advogado brilhante entende de engenharia- nó_s veremos como realmente o Governo tem que estar dando
esse aumento. E se a coisa pouco havia dado, não tenho
a menor dúvida _e defender aumento, seja do que for.
Agora, dizer o por quê do aumento, dizer a verdade, isso
deixa a consciência de qualquer pessoa tranqUila.
Senador Pedro Simon, V. Ex•, assim como seus dignos
Lideres, estão convocados, na semana que vem, porQue
amanhã sexta-feita ning1.1ém vem aqui, para continuarmos o debate iniciado com o eminente Lfder do PDT,
Senador Roberto Saturnino. Naturalmente, S. Ex• quererã ter a primázía da triplica, porque na ·serriana passa~
da o que produzimos fâ era uma réplica. Mas af, ao con~
trário do que V. Ex• disse, pediremos, logo depois da Ordem do Dia, todo o tempo para, durante uma hora bastante espaço haver, para que todas as idéias, que acreditamo_s, partidas das cabeças de V. Ex•. devem ser devidamente mediatas por nós, para ver aquilo que é crível parecer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia-- João Castelo- José Sarney- Hum~
berto Lucena - Luiz Cavalcante - Albano Franco José Jgnácio ......;--Amaral Peixoto - Nelson Carneiro Itamar Franco- Alfredo Campos- Amaral FurlanJosé Fragelli --Tarso Outra.
O SR.- PRESID.~NTE (Henrique Santillo)- Sobre a
mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. 19Secretário.
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Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de estima e consideração.
Deputado Nelson Marchezan, Líder do PDS.
Brasma, 17 de março de 1983.
Oficio n'>' 49/83
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que esta Liderança. de acordo com
o§ ]9 do art. 10 do Regimento Comum, substituirá o De~
putado Fernando Collor pelo Deputado Francisco Erse
na Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre
o Decreto-lei n~ 1.953, de 3. de agosto d~ 1982. q 1.1e ~uto
riza a Comissão de Política Aduaneira a conceder
isenção ou redução do Imposto de Importação incidente
sobre bens destinados à prospecção e produção de petróleo.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de estima e consideração.
Deputado Nelson Marchezan, Líder do PDS.
Brasília, 17 de março de 1983
OficiO n9 48/83
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• que esta
Liderança substituirá os Senhores Deputados Antônio
Farias e José Thomaz Nonô pelos Senhores Deputados
OSvaldo Macedo e Josué de Souza na Comissão Mista
destinada a apreciar o Decreto-lei n9 1.952, que- institui
adicional às contribuições incidentes sobre açúcar e át~
coo!, e dá outras providências.
Aproveíto ·a OPortunidade para renovar a V. Ex• os
profestos de estima e con-sideração.

Nelson Marchezan, Líder do PDS.
Ofício n9 50/83

Brasília, 17 de março de 1983.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que esta Liderança, de acordo com
o§ }9 do art. lO do Regimento Comum, substituirá o Deputado ltalo Conti pelo Deputado Assis Canuto naComissãQ Mista -incumbida de estudo e parecer sobre o texto do De_cr.eto-lei n9 1.954, de 16 de agosto de 1982, que
"altera dispositivos do Decreto-lei n' 1.135, de 3-12-70,
que dispõe sobre a organização, a competência e o funcionamento do Conselho de Segurança- Nacional".
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• prolestes de estima e consideração.

Nelson Marchezan, Líder do PDS.
Ofício n' 51 j8_3

Brasília, 17 de març.o de 1983.

Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex• que esta Liderança, de acordo com
o§ i' do art. IOdo Regimento Comum, substituirá o Deputado Ney Ferreira pelo Deputado Leônidas Rachid na
COmissão Mista incumbida- de estudo e parecer sobre o
texto do Decreto-lei n9 1.954, de 16 de agosto de 1982,
que "altera dispositivos do Decreto-lei n9 1.135, de 3-1270, que dispõe sobre a organização, a competência e o
funcionamento do Conselho de Segurança Nacional".

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos de estima e consideração.
Nelson Marchezan, Líder do_ PDS.
O SR. !'RESIDENTE (Henrique Santillo) feitas as· substituições solicitadas.

Serão

ó-SR. -PRESIDENTE (Henrique Santillo)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às..18 ho_ras e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
- -_ P_rojeto.s de RCS;oluçãp p9s 46 e 64, de 1982;
- Requerimentos n'i's 194 a 198, de 1983; e
-Projetas de Resolução n'i's 47, 58 e 113, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (HenriqueSantillo)- Passa-se
à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno 11nico, do Projeto de Resolução n9 114, de 1981 (apresentado pela Comissão
de EoonQmia como conclusão de seu Parecer n9 .744,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42
(quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos
e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros
e quarenta e dois centavos) o montante de: sua divi-da consolidadá, tC:ndo
PARECERES, sob n•s 745 e 746, de 1981, das
Comissões:
~de Çonstituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municipios, favorável.
Em votaçã_o_ o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta_dos. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Helvfdlo Nunes- Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -Vai-se
proceder à Vt:riíwação de votação, solicitada pelo Senador Hetvídio Nunes.
Solicito aos Srs. Senadores que tomem seus lugares,
para procedermos à verific_ação de votação. (Pausa.)
Como vota o Líl;ler do PDS?
O SR. GABRIEL HERMES - SIM
O SR. PRESIDENTE (Henriq1.1e Santillo) -Como
vota o Líder do PMD B?

O SR.

GASTÃO MÜLLER -

SIM

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Os Srs.
Senadores jâ podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES:
Almir Pinto- Gaivão Modesto- Helvfdio NunesHumbertO Lucena - João Lúcio - Lomanto Júnior Marco Maciel- Martins Filho- Pedro Simon- Raimundo Parente.
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santilto) - Votaram SIM lO Srs. Senadores.
NãO houVe quorum regÚnental.
De acordo. cp_m o Regimen~o Interno, vou suspender a
sesSão por IÓ ffiinutos, fazendo soar a campã-inha para
chamada dos Srs. Senadores, a fim de procedermos a
nOVa vQtação.

(Suspensa às 16 horas e 10 minutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 18 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Estã reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a votação do ProJeto de
Resolução n 9 114/81, constante do primeiro itCm:-da
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pauta, fica adiada para outra oportunidade, bem como a
dos itens 2 a 33, todos em fase de votação.

São os seguiir.tes os itens cuja apreclação fica adiada.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
187, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nCJ 1.106, de 1981), que
autoriza o Governo do Es~_d_9 de Sergipe a elevar em
Cr$ 3.530.501.16_3,00 (três bilhões, quinhentos e trinta
milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três cru-

zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 1.107, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do. Senador Hugo Ramos.
3
Votação, em turno llniCo, do Projeto de Resolução n"
233, de 1981 (apresentado pe~a Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'~ 1.309, de 1981), qua
autoriza a PrefeitUra Municipal de São Joaquim (SC) a
elevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões, cento e
vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua divida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob nYs 1.310 e 1.311, de 1981 das Comissões.:.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Munfdplos, favorável.

4
Votação, em turno únic6,-do Requerimento n'~ 158, de
1983, de autoria do Senador HelvfQio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~182, de 1981,
que autoriza o Governo do E~taçi.Q do Piauí a: elevar em_
Cr$ 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e trinta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 159, de
1983, de autoria d_o Senado~: Raimundo Parerite, soliciÍando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, odesarquivamento do Projeto de Resolução n"' 2J9, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
elevar em Cr$ 151.212.000,00-{cento e cinqUenta e um
milhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

6
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 160, 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"' 220, de
1981, que autoriza o Govétffo f;ig Estaçto do Amaz~:mas a
elevar em Cri 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada.

7
Votação, em turno llnico, do Requerimento n'~l61, de
1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art~ 367 do Regimento Interno, ·o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 241, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus
(AM) a realizar operação de emp-réstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos) destinada_ a programação de investimentos
naquele município.

8
-votação, em turno ímico, do Requerimento nY 162, de
1983, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'~ 245, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
. Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor
de US$ 110,000,000.00 (cento e dez milhões de dólares
norte~americanos) destinada ao programa de obras
viãrias e ligações troncais daquele Estado.

9
Votação, em turno llnico, do Requerimento n9 164, de
1983~ de autoria do Senador Marco :M,'acjel. solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução o\' 246, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco__ a
contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
US$ 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-am~icanos), destinada a programas de investimentos do Estado.
lO
Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 165, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Res_olução n"' 203, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevarem Cr$ 23.801.336,00 (vinte e três rm1hões, oitocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros), ó montante de sua dívida consolidada.
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quivamento do Projeto de Resolução n~" 120, de 1982,
que autoriza a Prefeitura da cidade do Recife (PE) a elevarem CrS 95.072.500,00 (noventa e"cínco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
16

Votação, em turno único, do Requerimento nt172, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaritento do Projeto de Lei d_o Senado nY 96, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção e fiscalização das entidades que
menciona.
17
Votação, ·em turno único, do Requerimento n'~ 173, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
temros do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n\' 122, de 1980, de
sua autoria, qUe dispõe sobre a colocação em caderneta
de poupar.ça de depósitos judiciais.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 174, de
1983, do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
dQ Projeto de Lei do Senado nY 128, de 1980, de sua autoria, que permite dedução no imposto de renda das pes_s_oas fisícas e jurfdicas, para fins culturais, a partir do
exercício financeiro de 1981, ano-base de 1980, e dã outras providências.

11

19

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 166, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicita_ndo, ·
nos termos do art. 367 do Regimetlto Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n_Q 36, de 1982, que
autofiZa o Goverrio do EStado de Pernambuco a elevar
em CrS 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e
quatorze mil crUZeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n'~175, de
1983, do Senad_or Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 149, de 1980, de sua
ãutoria, que acrescenta parágrafo ao art. 344 do Regimento Interno.

12
Votação, em turno único, do Requerimento n9 167, de
19&3, de autoria do Senador Marco Maciel solicitando,
nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nY 108, de 1982,
que autoriza o Governo do Es.tado de Pernambuco a elevarem CrS 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e
trinta e quatro milhões, oitenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n'~168, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do RegimentQ Interno, o desarquivamento do Projeto _de Resolução n"' 109, de 1982,
que autoriza o Go-vérno do Estado de Pernambucç a_ elevar em·-crs 1.046.450.500,00 (um bilhão, quarenta e seis
milhões, quatrocentos e cinqüenta mil e qui~hentos cru-zeiros) o montante de sua dívida consolidacta.

20

Votação, em tUrno único, do Requerimento n'~176, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarrtenro do Projeto de Lei do Senado nY 174, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
21
Votação, ·em turno único, do Requerimento n'~ 177, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do arL 367 do Regiinento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~ _290, de 1980, de
sua autoria, que altera dispositivos da Lei n'~ 5.107, de 13
de setembro de 1966.
22

14

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 178, de
1983, do. Senador -Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do ar_t..367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nY 308, de 1980, de
sua- autoria, que acrescenta dispositivo ao Decr_eto-lei n"'
201, de 27 de fevereiro de I967.

Votação, em turno único, do Requerimento nY 169, de
1983, de autoria do Senador Marco- Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367- do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nY 110, de 1982,
que autoriza o Governá do Estado de Pernambuco a elevar em Cr$ 39.930.000,00 (trinta e nove milhões, novecentos e trinta mil cruzeiTos) o montante de sua dívida
consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento nY 179, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do_5enado n9 110, de 1981, de
sua autoria, que dá nova redação ao§ 2Y do art. 589 do
Código Civil.

15
Votaç~o,

em turno único, do Requerimento nYl70, de
__1983~ d_e_au_toria d9 Senador Marco M&..::iel, solicitando,
nos te~:mos do art. 367 do Regimento Interno, o desar-

23

24

Votação, em turno único, do Requerimento n9 180, de
1~83, do Se11ador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do ;rt. 367 do Regiinento Interno, o desarquiva-
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menta do Projeto _de Lei do Senado n9 150, de 1981, de

do, nos termos do art. 367_ do Regimento Interng, o de-

sua. autoria, que dispõe sobre a arrecadação de bens va-

~rquivamento do Projeto de Resolução n9 183, de 1981,

gos, para os efeitos que especifica.

que áutori~a o Govérno do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em CrS 29.364.200,00 (viil.te -e nOve Iriilhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) o montante de su_a dívida consolidada.

25
Votação, em turno único, do Requerimento nQ 181, de
1983, de autoria do Senador TancredoNeves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 231, de 1981,

que autoriza a Prefeitura de Machado (MG) ·a elevar em
CrS 153.625.500,00 (cento e cinqUenta e três milhões,
seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

26
Votação, em tUrno único, do Requerimento n'íl 182, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do_ art. 3.67 do Regimento [nterno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 238, de
1981, que autoriza o· Governo do Estado _de Alagoas a
realizar operação de empréstimo externo no vãlor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norte..
americanos), destinado a programas de investimento daquele Estado.

27
Votação, em turno único, ·do Requerimento nl' 183, de
1983, de autoria do Senador Helvídio_ Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do_Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto _de Resolução n~> 22, de 1982,
que autoriza a Prefe[tu·ra Municipal de Rio Grande do
Piauí (PI) a elevar em CrS 3.619.000,00 (três milhões,
seiscentos e dezenove mil cruzeiros) o montante de sua
dívi-da consolidada.

28
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 184, de
1983, do Senador Juta_hy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei Q_o Senado nl' 130, de 1~82, de
sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n'l
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos)".

33
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 193, de
1983, de autoria do Senador Jutal:ly Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 244, de
1981, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santitlo) -Item 34:
DiscUSsão, em turno único, do Projeto de Resoulução n~> 50, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~> 305, de
1982}, que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante (MS) a elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqUenta e oito
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pãreceies, sob n~>s 306 e "307, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
A votação fica adiada por falta de "quorum",
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Item 35:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' !58, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 874,
de 1982), qUe autoriza a Prefeitura Municipal de
Rondonópolis (MT) a elevar em Cr$ 73.169.900,00
(setenta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo

29
Votação, em turno único, do Requerimento n~'l89, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n_'~ 112, de 1981,
que autoriza a Prefeitura d;:~, Estância Turística de Itu
(SP) a elevar em CrS 443.100.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três milhões, e cem mil cruzeiros) o_montante
de sua dívida consolidada.
30
Votação, em turno único, do Requerimento n~>190, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 3.67 do RegírnentoJnterno, o desarqUivamento do Projeto de Resolução n~' 251, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rubiataba (GO)
a elevar em Cri 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos
mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
31
Votação, em turno único, do Requerimento n~>19l, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, soUcitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 279, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga (GO)
a elevar em CrS f3'.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
32
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 192, de
1983, de autoria do Senador MoJicyr Duarte, solicifan-

PARECERES, sob n•s 875 e 876, de 1982, das
ComisSões:
-de Constituição e Justiça, pela
dade e juridicidade; e
- de Municípios, favorável.

constit~cio_nali

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutMo. declaro-a encerrada.

A vOtãÇão fica adiaáã por falta de-"quorum".

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) -

Fica,

tarnbêm, adiada a votação do Requerimento n~' 359, de
1983, lido no Expediente, que por força regimental, deveria ser ap~e_ciado nesta oportunidªde,
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Gastão MUller.
(Pausa.) S. Ex• desiste da palavra.
Concedó a palavra ao Sr. Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIiHo NUNES (Pronuncia- o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Desejo fazer um registro nos Anais do Senado, e neste
regjstro vai também muito de -!Iomenagem. Os meiàs de
comunicação, ultimamente, anunciaram que os eminentes ex-Senadores Mauro Benevides e Marcos Freire que,
por tantos anos, ilustraram esta Casa, ~eriam convocados pelo não menos ilustre ex-Senador e hoje Governador Franco Montara, para integrarem a equipe de Governo do Estado de São Paulo.

_Hoje, li nos jo_r:naís que o Senador Mauro Benevides
assumiu a Díretoria da Área Externa do Banco do Estado de SãO Paulo, com atribuições junto a todas as agên--cias daquele estabelecirrii::nto de crédito exístentes iio território brasileiro. E em breve, tão logo a Assembléia Legislativa bandeirante crie o cargo, o Senador Marcos
Freire assumirá a Assessoria para assuntos de Integração
NaCiOnal daquele Estado.
Mauro Benevides, Sr, Presidente e Srs. Senadores, durante 8 anos serviu -exem-plarmente a esta Casa. Destaco,
da atuação' daquele eminente cearense, os seus trabalhos,
a sua ação no campo politico, trabalhos e ação representados através do Projeto de Reforma COnstitucional, que
visava a permitir a eleição dos prefeitos das Capitais, e
bem assim do oferecimento e da luta em favor da aprovação de projeto-:de l~i que buscava a regulamentação do
processo de fiscalização dos a tos do Executivo, inclusive
d-a adininistraÇiio direta, objeto de tratamento, se nãOlne
falha a memória, do art. 45 da Constituição vigente.
De uma meneira geral, Mauro Benevides, se constantemente ocupava esta tribuna, na defesa dos interesses
do País e, de modo particular, do Nordestee_do seu Ceará, também tratava, nas Comissões técnicas, das mais
importantes matérias de interesse nacional. Mauro Benevidés, por cOnseg~inte, merece os nossos_ encômíos, rilere_ce ~ nossas homenagens ...

O Sr. Lonianto Júnior- Muito bem!

O SR. HELVIDIO NUNES-·- pelo que fez e pelo
que realizou nesta Casa, e também merece uma palavra
de confiãnça; e mais do que de confiança, de homenagem, no instante em que assume a Diretoria da área Externa do Banco do Estado de São Paulo.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V._ Ex.' um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES- Pois não~ nobre Senador.
O Sr. Lomamo Jzinior....::::. Continuo a dizer que V. Ex• é
um dos homens que têm um senso de equjlíbrio e, sObretudo, um senso de justiça, qualidad~s que_fazem com que
nós, a cada dia, o admiremos mais. Conheci V. Ex~ governando o seu Estado e a última lembrança que tenho
daquela fase, é de nós dois, eu de um lado, V. Ex~ de outro, sempre ajudando o saudoso Presidente Castello
Branco. Conversamos, longamente, numa viagem de
avião; íamos inaugurar errl Paulo Afonso, se não_ me engano, cinco novas unidades. Ainda agora, V Ex• ratifica
esse seu- senso ·de justiça prestando uma homenagem a
__ uma figUra que não pertence aos quadros de nosso Partido mas que, sem dúvida alguma, conquistou a todos nós.
Quem pode se esquecer de Mauro Benevides, lhano no
trato, um homem cuja formação cristã, cujas convicções
religiosas, cujo sentimento de fé a todos transmitia esse
sentimento nesta Casa'?
Mas era um combatente, era um homem que defendia
as suas idéias com aquele vigor dos verdadeiros idealistas. Ele vai fazer falta, muita falta nesta Casa, porque era
um Senador completo. Representava o Estado __ do Ceará
ao lado de Almir Pinto e do grande companheiro José
- Lin-s,CI.Uas fíguras tambêm respeitáveis nesta Casa, meus
velhos e queridos amigos-- e eu tive fambêm uma outra
-coincidência: Almir Pinto foi Vice-Presidente, quando eu
presidia a Associação Brasileira dos Municípios.

O

S.r. Almlr__ Pinto - Uihã honra para mim.

O Sr. LomantoJúnior- Portanto, V. Ex• faz justiça, o
Governador Franco Montoro recebe, neste momento, as
minhas -congratulações, também. Quero que V. éx" me
permita, me ~onceda que eu venha a inserir no seu brilhante pronunciamento e na sua anãlise, as minhas congratulações ao Governador Montoro, por escolher um
homem da envergadura de Mauro Benev:ides. Não direi
que foi um prêmio pela sua derrota, porque Mauro Bellevides não foi derrotado no Ceará. Como Jarbas Passarinho, ele sofreu um acidente eleitoral que pode ocorrer a
qualquer um de nós. Portanto, Senador Helvídio Nunes,
as minhas congratulações, congratulações que eu esten·
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do ao Governador Montara pela felicidade da escolha,
fazendo com que Mauro Benevides continue atuando na
vida pública e, mesmo como um homem integrado à adi·
ministração paulista, servindo aos altos interesses do
Nordeste.
O SR. HELVlDIO NUNES- Senador Lo manto Jú.
nior, deixando de parte a referência pessoal inicialmente
feita por V. Ex", eu entendo que ninguém melhor do que
V. Ex• poderia falar, e V. Ex• o fez de uma maneira
abrangente e completa, sobre a personalidade marcante
do nosso ex-companheiro Senador Mauro Benevides.
Muito obrigado pela honrosa participação de V. Ex•

O Sr. Almir Pinto- V. Ex• me permite?
O SR. HELVlDIO NUNES Senador Almir Pinto.

V. Ex• tem o aparte,

O Sr. Almir Pimo- Nobre Senador Helvídio Nunes,
eu já havia acíoriado o meu microfone_ para aparteai' V.
Ex•, e foi bom mesmo que a Bahia se antecipasse ao Cearâ, na voz eloqüente, sincera e honrada do nobre Senador Lomanto Júnior. Não sei o que poderia dizer a mais
além do que V. Ex•está dizend_o_ealêm do que o Senador
Lomanto Júnior já disse, sobre a figura inc-onfundível de
homem público que é Mauro Benevides. Poderei até ser
suspeito em falar de sua personalidade, porque a nossa
ligação vem de muitos anos. Mauro Benevides começou
a vida Pública como vereador de Fortaleza, pelo PSD.
Depois, elegeu-se Deputado Estadual, e fomos companheiros em algumas legislaturas, na ASsembléia J...eg!slativa do Estado do Cea(á. OCupou o Senador Mauro Benevides,por duas vezes, a Presidência do Podc~_r Le_gislativo cearense, e devo dizer aV:Ex• que fomos companheiros de secretaríado no GOV~i'n_o Pa$c;Qal Barroso, ele na
secretaria do interior e justiça, eu
Secretari_a de Educação. E por onde Mauro Benevides passou, deixOu seu
rastro de luz e dignidade. Aqui, neSta Casa, como V. Ex•
bem disse, ele se portou como um autêntico democrata,
homem do MDB e depois PMDB, e se constituiu sempre
um baluarte das grandes causas. Lutava, como V. Ex•
disse, pelos interesses maiores do Brasil, do Nordeste e
do seu Estado, o Ceará, acredito que o Senador Franco
Montara, hoje GoVernador eleito por São Paulo, foi
aquele homem que reconheceu todos esses predicados na
figura do nosso querido e estimado colega Maurq Benevides, dando-lhe um cargo na administração pública de
São Paulo que tenho certeza, Mauro Benevides saberá
honrar e, com dignidade, exercer aquilo que foi lhe dado.

tiª

O SR. HELVfDIO NUNES- Muito agradecido pela
participação de V. Ex' nobre Senador Almir Pinto.
Quando, há poucos instantes, em resposta ao honroso
aparte do Senador Lomanto Júnior, __® disse que ninguém mais qualificado do que V. Ex• para falar sobre
Mauro Benevides, eu estava. querendo significar, com
aquelas palavras, que, fora os cearenses, nenhuma voz é
mais autorizada do que a da Bahia para falar, para prestar um depoimento sobre a atividade parlamentar e
sobre a vida pública do eminente cearense Mauro Bene-vides. V. Ex• agora; como coestaduano, prestou um depoimento. E V. Ex• foi buscar longe, nas raízes da vida
partidária de ambos, elementos indispensãveis para a
composição de sua brilhante intervenç_ãQ. Agradeço penhorado, eminente Senador Almir Pinto, a cOntribuição
que V. Ex• troux.e às palavras que profiro nesta tarde.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,
nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães-· Nobre Senador Helvídio__
Nunes, gostaria de juntar minhas palavras à homenagem
que V. Ex• faz, neste instante, ao nosso ex-c9lega Senador Mauro Benevides. uma alegria podermos constatar que aqui, no Senado, podemos conviver bem na divergência de opiniões. Ao Senador Mauro Benevides se
poderia igualá-lo, mas não superâ-lo, na sua aç~o oposi·
cionista. Mas também, S. Ex• não poderia ser superado

e.

na sua lhaneza de trato, porque, nas discussões mais vee·
mentes, sempre tinha uma palavra de afeição para com
seus _colegas; ele respeitava a opiníão alheia e, por isso,
passou a ser admirado por todos nós. O pouco tempo
que tivemos de convivência, nestes quatro anos, foi suficiente para que eu pudesse transformá-lo não tanto em
um amigo, mas em um companheiro a quem admirava
pelas suas atitudes. Por isso, fico feliz em ver V. Ex•, nes~
ta tribuna, falar sobre este nosso companheiro, que não
mais estâ aqui.
O SR. HELVIDIO NUNES - Não bastasse, nobre
Senador Jutahy Magalhães, a participação da Bahia,
através da voz de Lomanto Júnior, a palavra de V. Ex•
constitui a reafírmação dos sentimentos de todo aquele
Estado, em relação à pessoa do nosso ex~comanheiro
Mauro _Benevides. O aparte de V. Ex• honrou-me particularmente. Muito obrigado, -nobre Senador.
O Sr. Gastão Müller

~

Permite V. Ex• uin aparte?

O SR. HELVfD_IO NUNES_- Tem V. Ex• o aparte.
O Sr. Gastão Müller- Nobre Senador Helvfdio Nunes, por duas razões: primeiro, porque no momento sou
o Senador do PMDB presente, e na Liderança também,
no momento; e, pessoalmente, eu queria levar a V. Ex• os
cumprimentos pela ídêia de, neste instante, homenagear
Mauro Benevides. Não quero me alongar porque os Senadores Lomanto Júnior, Almir Pinto e Jutahy Magalhães já perscrutaram em vâriOs ângulos a personalidade
~-de Mauro Benevides. Quero, em nome do PMDB, agradecer essa homenagem tão sincera de um elemento do
-PDS, mas que, acima de tudo, vê em Mauro Benevides
um amigo, um companheiro e um Parlamentar de alta
categoria. Quero ressaltar, também, Senador Helvfdio
Nunes, que essa demonstração de apreço do Senador,
hoje Governador, Franco Montoro para com Mauro Benevides e para com o Senador Marcos Freire. de Pernambuco, demonstra, mais uma vez, que esse nosso excolega possui e ainda continuará a possuir toda a consideração c_om aquele poder com o qual trabalhou durante
anos e anos. E esse convite de Franco Montara a dois exSenadores para irem trabalha,_r com ele, na sua equipe, é
uma demonstração também de apreço e consideração
·-pata com o Senado, porque S. Ex• viu que dois ex- Senadores, qu~ por circunstâncias da vida polftica não
- foram felizes nos pleiios que disputaram, poderão ser úteis a~~ Paulo,_por fatore~, com(Jo diz a própria mi_ssão
-de Marcos Freire, dÇ ~ntegração nacional, e de Mauro
Benevides, como biretoi' do Banco de São Paulo para o
Nordeste, _zona mais carente d9 Brasil, tendo São Paulo
como o Estado mais potente deste Pais. De nlodo que
Mauro_ Benevides está bem colocado, no lugar certo,
como também Marcos Freire, no mesmo lugar certo,
para-dar ao Govérflõ de Franco Montara um- sentído de
âinbito- il.acionai. Deste modo, Senador Helvfdio Nunes,
con_gr_a_tulo-me com V~ Ex• e em nom~ do PMDB estou
totalmente solidário -c;m o seu pronunciamento.
O SR. HELV1DIO_NUNES- Eminente Senador
Gastão Müller, desejo servir-me ta~bêm desta oportunidade, para pedir desculpas ao seu Partído e a V. Ex•, por
me ter antecipado em trazer à tribuna estas palavras de
homenagem aos dois ex-Senadores, Mauro Benevides e
Marcos Freire, que, se prestaram serviços-e se hOD.raram
a causa do seu Partido, muito mais trabalharam e serviram ao País.
Renovo as_ desculpas e agradeço a participação brilhante de V. _Ex•.

- o-sr._GãSrão Müller- Sr. Senador Helvídio NUnes,
nãO hãnada a desculPar, porQue v:-Ex•, Com O seu pro-nunciamento, que tem timbre a insuspeição, do ponto de
-vista partidário, valoriza muito mais que o próprio
PMD_B a homenagem aos dois ex-coleg:as, que são antigos integrantes da Bancada do PMDB.
O SR. HEL VIOlO NUNES - Nobre Senador Gastão_ Mi:IIfCi'-, eu não queria particularizar, melhor dizendo, eu não desejaria regionalizar, mas- as palavras que
ora profiro são como que em nome da região sofridatod-os sabem - da região tão carente, que é o Nordeste
__ brasileiro.

O Sr~ Pedro_Simon

o.....:·

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte,

eminente Senador_ Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon- O nobre Senador Gastão MUller
já falou pela bancada, mas eu não poderia, no momento
em que V. Ex• faz este pronunciamento, deixar de trazer,
_em meu nome pessoal, integral solidariedade ao pronun~
ciamento de V. Ex•. Realmente, V. Ex• está praticando
um gesto de grandeza, que merece, de nossa parte, muito
carinho e muito afeto. V. Ex• está a demonstrar que,
.numa hora como esta, de se reconhecerem os valores, independente da posição partidária, nós temos a grandeza
e a compreesão de reconhecer os valores onde eles se encontram. Mauro Benevides foi um homem que eu aprendi a respeitar ainda quando eu e ele, Deputados estaduais, nos enc_ontrãvamos em Congressos e em Assembléias Legislativas. Aqui chegando, tive a oportunidade de ver o carinho, o afeto e a admiração que esta
Casa tinha por Mauro Benevides. Um homem íntegro,
um- hoffiem correio, um homem humilde, mas um ho~
mem de grande integridade moral, um homem esforçado, profundamente esforçado, um lutador. Presidente de
seu Parttdo, candidato ao Governo de seu Estado, lutou
com todas as forças, mas, fundamentalmente, um grande
defensor do Nordeste nesta Casa, um batalhador pelos
problemas da região que V. Ex• tão bem representa nesta
Casa.

O SR.-HELVIDIO NUNES- Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon- Mauro Benevides marcou indelevelmente a sua passagem pelo Senado Federal, por ser
essencialmente um homem que só soube fazer amigos, só
soube somar amigos, e tenho certeza de que no importante cargo_ que ele venha a desfrutar haverá de ser um
marco muito importante para colaborar no Governo daquela potência que se chama São Paulo, para que lá tenha a presença, o sofdmento e as lutas do Nordeste.
Também tem muita razão V. Ex•, ao salientar a pessoa
do extraordináríO Senador Marcos Freire; n,osso Líder,
homem de_extraordin4rí~ bravura cívica,j9vC:m, co~ um
futuro promissor à sua frente, um grande lutador, um
homem defensor de idéias, um -homem lutador por
princípios, um homem que marcou a sua presença nesta
Casa, pela bravura, pela sua coragem, pelo seu destemor.
E um homem que, também acho, poderá colaborar em
muito rio Governo Fra.nco Montara, e que, de certa for~
ma, eu sinto, na indicação desses nomes, a importância e
a compreensão de um vasto_Governo, como o do Estado
de São Paulo, para que na hora das decisões, na hora importante em que os fatos se sucederem, Montara ha;:erá
de ter na sua presença uma imagem não apenas de potência de São Paulo, mas uma imagem do Brasil, com as
suas dificuldades, com as_s~as lutas e com o seu sofrimento. Acho o pronunciamento de V. Ex•, nesta Casa,
da maior importância, não apenas porque V. Ex• presta
homenagem a dois adversários seus, mas principalmente
porque foram dois homens que lutaram, e que como eu
não sairam vencedores no pleito de 15 de novembro, e
que no entanto, V. Ex•, num rasgo de magnanimidade,
tem a nobreza de destacar as presenças, nesta Casa, e felicitar o ato que faz com_ que eles possam continuar dando muito _de si a favor d_o povo de nosso Pafs. Minhas felicitações e minha solidariedade integral ao pronunciamento de V. Ex~.

O SR. HELVIDIO NUNES- EmiOente SenadOr -PedrO SimOn, fico m~ito honra-do pela contribuição que V.
Ex• ~raz à~ despretensiosas palavras que profiro na tarde
de hoje, neste plenário. E já que nessas palavras hâ muito
do Nordeste, há muitO de sentimento daquela região, há
a força telúrica daquela ârea, a tudo isso não poderia faltar a voz brava e eloqUente do Rio Grande do Sul, através do aparte com que me honrou V. Ex•
Sr. Presidente e Srs. Senadores, destaquei de modo
particular, antes de ser honrado com as intervenções d_os
eminentes colegas, a trajetória óe Mauro Benevides.
Agora desejo dizer, tambêm, uma palavra especial em relação a Marcos Freire; Marcos Freire que várias vezes
esteve no meu Estado, que vârias vezes foi inclusive ao
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meu Município, que rrequentotC_a_ prãÇa- Pública, que
usou a tribuna em defesa de candidatos que não os meus.
Nem por isto, nem pela divergência de ordem politica,
não se pode deixar de reconhecer e proclamar a cultura
do Professor de Direito, a estrutura jurídica que embasa
o pensamento daquele eminente homem público, muito
menos as qualidades que aqui demonstrou em plenário e
nas comissões técnicas, em defesa do seu Partido, da sua
Região e do seu Estado.
A Mauro Benevides e a Marcos Freire por conseguinte, nesta oportunidade, as minhas homenagens.

O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HELV1DIO NUNES- Tem V. Ex• o aparte.

O Sr. Almir Pinto - Estou com um compromisso
extra-Senado agora, às 17 horas, e não queria me ausentar desta Casa, sem_d_cixar a minha palavra de apreço ao
colega Marcos Freire, pernambucano de Olinda, que
pontificou nesta Casa como aguerrido Líder do PMDB.
Quero deixar, justamente, a minha palavra de apreço àquele homem que bem soube cumprir o setCdevei-para
com o seu Partido e: para com o Brasil, porque, mesmo
como homem contrârio ao Governo presente, homem de
Oposição, ele, sempre nas horas de um entendimento, levava sua Bancada por uma persuasão muito natural aos
líderes e c.ontribuía com a Bancada do GQverno para que
se votassem aquelas matérias da necessidade, digamos
assim, do País e da nossa querida Pátria. Vou me au_.$e;ntar, mas peço licença a V. Ex• parã: deixar este breve
aparte, com aquela amizade da qual consegui obter areciprocidade, do nosso colega Marcos Freire.
O SR. HELVIDIO NUNES- O depoimento de V.
Ex•, eminente Senador Alffiir Pinto, como que fecha com
chave de ouro as considerações que estava formulando a
respeito da personalidade marcante do Senador Marcos
Freire.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, nas funções para as
quais foi designado, o Senador Mauro Benevides poderá
prestar relevantes serviços, acredito que de modo particularmente abrangente, deve ser assinalada de uma maneira especial, a contribuição que o Senador Ma_J;:ÇOS
Freire poderá prestar na Assessoria para Assuntos de Integração Nacional à_ região a que pertence.
O Governador Franco Montoro, que aqui liderou seu
Partido e que aqui produziu discursos que hão de ficar
indelevelmente marcados na história desta Casa, o Governador Franco Montoro, que desenvolveu uma atividade multiplicadora nas comissões técnicas, o Governador Franco Montarei, ao criar esta Assessoriii,--vaTassumir uma responsabilidade especialfssima enl relação ao
Nordeste e ao No r te do País.
E certo que a reforma lributâria ê hoje como que uma
imposição da consciência nacional. A reforma tributária
é uma exigência do desenvolvimento do própriO Pafs, a
reforma tributâria bem elaborada, bem implantada, será
o grande instrumento de que carecem os Estados e Municípios para a solução dos graves problemas que os
atlingem.
Mas ê preciso ponderar, ê. preciso que fique bem claro
que a reforma pela qual todos nos batemos, a reforma
pela qual todos lutamos, a reforma que é uma exigência
da consciênci<Criacional, a reforma que será um iriStrumento para o aceleramento do desenvolvimento do Pais,
não 'deverá consistir absolutamente em retirar dos 80%
do bolo nacional, hoje destinados à União, parcela significativa-para remeter aos EstadOs e aos MU:nicipíóS. Isto
é importante! Ê indispe-nsável que haja uma participação
percentual muito maior, muito mais expressiva dos Estados e dos Municípios. Mas ela também terâ que ser feita
via ICM, via Imposto sobre a Circulação de Mercadoria.
Aí vem a pergunta, aí vem a interrogação: Como os
grandes Estados se comportarão? Como_ o Governador
Franco Montara vaL responder ao ser chamado para
participar ativamente da Reforma Tributária? Como o
Governador José Richa, que até bem poucos dias ilustrou estu Casa, vai responder às exigências da Reforma
Tributária, no que diz respeito ao ICM? Como o Senador, hoje Governador Tancredo Neves, que hoje dirige o
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Estado __de Minas Gerais; vai responder às necessidades
de uma reforma justa, de uma reforma que permita, pelo
menos, uma distribuição mais equânime dos recursos tributários?
Afinal de contas Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Fundo de Participação dos Estados e dos Municíp~os pOucovale, pouco representa, pouco significa para--a arreca-dação dos Estados mais poderosos, dos Estados mais de-senvolvidos. O Fundo de Participação representa zero
vírgula qualquer coisa parei São Paulo; deve ter um peso
também quase inexpressivo no que diz respeito ao Paraná. Mas o Fundo de Participação ê essencial, é essencialíssimo para as finanças dos Estados do Nordeste e do
Norte, especialmente _dos mais atrasados, dos mais
pobres daquelas duas regiões.
No particular, nós temos a certeza antecipada de que
contare_mos integralmente com todos os governadores
deste País, para que, além da manutenção, outras modificações sejam introduzidas no fundo de participação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho as minhas dúvidas, tenho os meus receios, porém, na hora em que uma
mudança profunda, uma modificação substancial seja
pedida na área do Jmposto sobre Circulação de Mercadorias,
Ainda há pouco tempo, o eminente Senador Pedro Simon defendeu, com o brilhantismo que lhe é peculiar, e
no que foi assessorado pelo Líder Virgílio Távora, as medidas que devem ser-adotadas no sentido do fortalecimento do mercado interno brasileiro.
Já algumas vezes tive oportunidade de dizer e de enfatizar neste plenário que se os Estados mais desenvolvidos, especialmente São Paulo, levassem em consideração
e tomassem a responsabilidade da ampliação deste mercado interno, com certeza, muitos problemas deste País
estariam resolvidos, de modo êspecial os do N~rte e_ do
-Nordeste brasileiro.

O Sr. GOstão Mü/ler - Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELVIDIO NUNES - Com muito prazer,
eminente Senador.

O Sr. Gastão Mú1/er- Há dias na vida da gente em
que a gente está inspirado, está feliz. V. EX~; hoje; está
muito feli~, Na primeira etapa do pronunciamento,
quando homenageou os dois ex-colegas que estão a serviço de S[o Paulo e, portS:nto, do Brasil, e agora, ao estudar e analisar o problema da reforma tributâria. Eu,
pessoahnente, sou cético,_Vou citar aqui um nOme quC ê
- meiO perigOso, mas o meu passado me .dá a: garantia de
citá-lo. -Karl Marx disse muito bem no -.. 0 Capital", que
- ó pÔder eConómico leva ao Poder políticO, de mOdo que
a forma de conciuístar o pOder político é através do po~
der econômico. Então, aqui no Búsif, em riliniatura, a
Revolução adotou, certo ou errado, na época, o domínio, político através do domínio económico. A reforma
tribut.ií:fia da RevoluçB.o praticamente acabOu COm a: aUtonomia dos Estados. Então, 80%, como V. Ex• diz, da
arreCadação, vão para o Governo Federal, para a União.
E a União, então, redistribui, repassa para o Estado, e
este. repassa para oo Município. E o que acontece? Há o
domínio total, económico e financeiro do Poder Central
da União s·obre o Estado e do deste sobre o Município.
O que se vê, então? V. Ex' qtÍe foi Governador, sofreu na
- cai'ne as agruras de ser GoVernador.- Aqui, teRlos três exgovernadores presentes: Senador Lomanto Júnior, LoUrival Baptista e, ali; o Senador Marco Maciel; e; talvez,
futuros Governadores. De modo que todos, sofreram na
carne as agruraS-do GovernO neste sislema tributário. Eu
sou, poftanto, cético quanto à reforma, porque ninguém
e;ntrega poder de graça. Bruno Giordano jâ disse isso, na
Itália, e foi para a fogueira. Em outras pa[âvras, mais
complicadas, ele disse isto: Ninguém entrega o poder de
graça. A União nào vai entregar este Poder que tem
sobre os Estados, sacrificando, em Parte, a aiilonomi::.
estadual e, por tabela, a autonomia municipal, porque
quer, deseja e aspira manter este poder sobre os Estados
e Municípios. De modo que quero, desejo e aspiro que
V. Ex~. com a tese que está defendendo, veja- isSo transformado em fato concreto, para o bem do nosso Brasil, e
para que_ volte, de fato e de direito, a este País a: Fede--
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ração Brasileira e não esse arremedo que temos, agora,
do Estado unitário e que, seja, também, mais um passo
do Presidente Figueiredo para mais uma abertura, a
abertura nesse setor da vida política nacional.
O SR. HELVIDIO NUNES- Mais uma vez, eminente Senado_r Gastão Müller, agradeço a participação
de V. Ex•
Na realidade, nós vemos e compreendemos a reforma
rri_butãria como um todo. E sabido, e hã pouco tempo fiz
referência ·ao fato, que o Governo Fedetal tem, atual·
mente, cerca de 80% da receita tributária. Mas nós sabemos, também, que o grande instrumento da refor'ma -tributária, ou, para ser mais preciso, um dos grandes instrumentos da reforma tributária terá que ser o ICM. E,
-para que o mecanismo de distribuição do ICM seja- re-_
formulado, seja modificado, seja alterado, é necessárío
que o País conte, pelo menos, com a compreensão dos
Estados mais poderosos, dos Estados do Centro-Sul, que
além do peso político, que além do peso económico, têm,
também, ~m peso eleitoral, expressivo nas duas Casas do
Congresso Nacional.
Estou focalizando determinados aspectos, para chamar a atenção para a necessidade que temos todos, não
ape~as os representantes do Norte, do Nordeste, do
Centro, do Sul, mas todos, todos têm que trabalhar, todos têm que colaborar, todo_s têm que participar desta
tarefa maior, que é a de modificar, substituir, transformar, alterar a legislação tributária nacional.
Evidente que, pelo fato de não adotarmos o pensamento políticõ~filosófico de Karl Marx, nem por isso nós
poderemos desprezar o valor do económico. Nós não
podemos desprezar o peso do económico. O econômico ê
uma componente do todo, mas outros ingredientes existem que, muitas vezes, sobrepujam o económico, porque
além dos sentimentos pessoais, dos sentimentos regioniis, há um sentimento maior que ê o da unidade nacional, e essa unidade nacional só se fortalecerá no instante
e no monien1õ em que nós_tivermos e pudermos oferecer
condições melhores para distribuição -da receita nacional, de modo a que o Norte e o Nordeste não fiquem,
como até hoje, crescendo menos do que cresce o País, em
coriseqitência, a cada dia aumentado o fosso que separa
aquelas regiões do resto do PaíS.
.
E imperioso, é indispensâvel que as regiões mais
pobres Cresçã.m a· uma taxa maior a fim de que dentro de
dêcadas, talvez, possamos alcançar o estágio de desenvolvimento que, hoje,- o Centro-Sul ostenta.
Mas, não é com medidas paternalistas, não ê. com medidas paliativas, que essa transfõrmação se dará, iiias
com a consCiência do todo, corri o sentido da nacionalidade que- essas providências serão tomadas, que essas
providências serão adotadas, em beneficio e em Obséquio
do País.
Dai por que; Sr. Presidente e Sr's. Senadores, fazemos
essas observações paralelas, eu desejo encerrar as mhihas
palavras na tribuna, na tarde de hoje, reiterando a manifestação de' carinho, de solidariedade, de homenagem àqueles ex-colegas, ilustres homens públicos, Mauro Benevides e Marcos Freire, no instante em que são recrutados, em que são convocados pelo eminente Governador
de São Paulo para prestar a sua colaboração ao desenvolvimento daquele grande Estado. (Muito bem!)
O SR. PRESID_~NTE (Odacir Soares) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR .. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A exeniplo do que aconteceu em todas as Unidades da
Federação, também em Sergipe, no dia 15 de março passãdo, a posSe do Governador João Alves Filho se caracterizou como· um acontecimento de transcendental importância política e administrativa, nesta auspiciosa fase
qUe o Brasil atravessa, em face da normalização institu·
cional e revigoramento democrático, como preliminares
à plena integração do País nos parâmetros do Estado de
Direito - uma dõds aspirações fundamentais da nacionalidade.
No conjunto das solenidades programadas, destacouse, c.om singUlar relevo, a transmissão do cargo ao
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recêm-eleito Governador, pelo ilustre General Djenal
Tavares de Queiroz C[ue, durante os 10 meses através dos

quais teve o privilégio de governar o Estado, evidenciou
excepcionais qualidades como Chefe do Poder Exe-cuti-

vo, granjeando o respeito, a esüm.a, os aplausos e a admiração do povo sergipano.
No decorrer do curto perfodo de sua fecunda gestão, o

General Djenal Tavares de QueiroZ, -além d~ dar proseguimento às obras integrantes dos planos de Administração do Governador Augusto Franco teve oportunida-

de de obter, graças às suas estreitas relações de amizade
pessoal com o eminente Presidente João Baptista Figueiredo, - recurs_os substanciais que lhe permitiram, iião
somente dar continuidade àquelas obras, como
adicionar-lhes providências e iniciativas -próprias, em beneficio do Estado e dos seus habitantes.
Em seu conCisO ·e magnífico discurso, ao transmiter o
cargo ao novo Governador João Alves Filho, justificou
o General Djenal Tavares Queiroza.filosofia norteadora
de seu Governo, quando acentuou: ...
..A continuidade ê a seiva administrativa querevigora a crença no Governo como instrumento polftico de promoção da sociedade. Tanto mais porque
é prosseguindo que é possível concluir aquilo que
estã começado, resguardando o erário de novos dispêndios e mantento intactas diretrizcs e piopostis
assumidas perante a opinião pública. Fui a continuidade do Governo Augusto Franco por entenderque desta forma concluiria irilportantes projetas que
servem ao Estado e aos sergipanos".
Reafirmando as peculiaridades e a natureza transitória de sua atuação governamental, o General Djenal
Tavares Queiroz deu à Nação um exemplo de bom senso, de humildade, realismo e dignidade. A demonstração
positiva do sucesso que obteve pode ser avaliada pelo
fato de que logrou obter para o Estado, a fundo perdido,
I bilhão e 720 iiiilhões de cruzeiros, aos quais se devem
acrescentar mais 600 milhões, cuja liberação pelo Governo Federal se encontra em andamento, enquanto conseguia elevar as receitas pi"ópríliS-do Estado a uma taxa de
crescimento real de 13 por cento, a preços de 1981, tendo
o ICM atingido, de maio de 1Q82 a fevereiro -de 1983,
ll.l47 bilhões de cruzeiros.
Foi-lhe destarte, possível, entregar o Estado ao seu
digno e competente sucessor, com as finanças saneadas,
e com S bilhões, 21 O milhões, 219 mil e 205 cruzeiros disponíveis em caixa, cOm apenaS- 69"3 rilTihões, 891 mil e
207 cruzeiros como recursos ·vinculados~ Além disso
deve--se mencionar que deixou o Estado sem dívidas,
com o funcionalismo em dia e todas as contas apresentadas, pagas.
Diante do exposto, parece-me desnecessârío alongarme a respeito do que foi e de como transcorr~_o__Governo do General Djena( Tavares Queiroz: o discurso proferido ao ensejo da transmissão do cai"go contêm as informações indispensáveis à uma justa avaliação, motiVo
pelo qual solicito sua incorporação ao texto deste meu
breve pronunciamento.
Ao concluir, Senhor Presidente, desejo associar-me às
manisfestações de entusiasmo cívico"- do povo sergipano
quando o ilustre Gõvernador João Alves Filho,- com a
cooperação do secretariado que organizou para
coadjuvã-lo no desempenho de sua Administração, assume a suprema Chefia do Poder Executivo de Sergipe.

Formulo os meus mais ardentes Votos no sentido de
que, com a ajuda de Deus, a colaboração do povo sergipano e o indispensãvel apoio do Governo Fede_r_al, possa
o Governador João Alves Filho atingir iâdos os objetivos colimados pela sua Administração.
Não tenho a menor dúvida de que Sua E:tcelência Jograrã obter os mesmos êxitos e profícuos resultados que
caracterizaram os governos anteriores.
Que Deus o proteja e que seja feliz, são os desejos de
todos os sergipanos. (Muito bem& Palmas. O orador r
cumprimentado)
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--------DOCUMENTO QUE SE REFERE O SR. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA, EM SEU DISCURSO)PRONUNCIAMENTO DO GOVERNADOR DJENAL TAVARES QUEIROZ .
15 de março de 1983

Excelentíssimo Senhor Governador João Alves Filho
Excelentíssimo Senhor Presidente da As?einbl~ia Legislativa, Deputado Manoel Conde Sobral
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de JUstiça, Desembargador Luis Rabelo Leite,
Demais autoridades, minhas Senhoras, meus Senhores:
Cunipi'O, neste dia de festa democrática o fim de uma
jornada polftíca que desde 14 de maio de_1982 pesou,
cdrri fórlas as responsabilidades, sobre os meus ombros.
Termlno a missão com ânimo de quem pode afirmar
aos seus cOnterrâneoS que honrou com o solene compromisso prestado perante os Deputados à Assembléia Legislativa quando, em cumprimento à Lei, tive a oportunidade de substituir ao eminente_Goverriador Augusto
do Prado Franco _para dar cpntinuidade ao período de
Governo iniciado em 15 de março de 1979, do qual era
parte integrante.
Prometi dar prosseguimento à Política desenvolvimenfista de Augusto Franco e o fiz na certeza de que os Governos só afirmam nas suas realizações, e estas, desde
qu~ nascidas- das necessidades, são sempre maiores que
seus realizador:_es.
Ao Goverminte- cabe interpretar os sentimentos Sociais, materializando o interesse público, independente-mente da sua vontade ou da sua tendência partidária.
A continuidade é a seiva administrativa que revigora a
crença no Governo como instrumento político de promoção da sociedade. Tanta mais porque ê prosseguindo
que é p-ossível concluir aquilo que está começado, resguardando o Crário de novos dispêndios e mantendo intactas diretrizes e propostas assumidas perante a opinião
pública,
Fuf a contiOUiCiade do Governo AugUstO Franco por
entender que desta forma concluiria importantes projetÕs qUe servem ao Estado e aos Sergipanos.
--E:--0 fiz estribado na consciência de que as linhas de
ação do Governo estavam dirigidas para a melhoria de
Sergipe e dos seus habitantes.
Ao lado da responsável tarefa de prosseguir com trabalhos que vinham sendo executados, pude dar início a
outras providências que, de igual modo, estão dirigidas
ao atendimento das necessidades Sergipanas.
E agora é possível alinhar, na brevidade de um registro, o desempenho de um Governo de transição, limitado pelo tempo e pelas seqiielas de dificuldades que atingem o País inteiro, agravado_ pela inclemência de uma estiagem que se prolonga com seus efeitos danosos para a
economia e- para a vida rural do Estado.
Um Governo exercido sob o prlrfl.ado da Lei, da ordem, do respeito ao cidadão, e com a austeridade que a
_ ç_onsciênCfa de soldado e de homem público impôs a este
Governador.
Sem__ que seja possível detectar vestígios de intranqüilidade social, de perseguição ou do desrespeito ao direito
.das pessoas, sem que se admita qualquer cerceamento de.
liberdades, colho o grato instante de refletir, perante tão
ilustre audiência. e perante sua Excelência o Governador
João Alves Filho, sobre a edificação de uma conduta que
bus.cou ser uma representatividade da compreensivel expectativa da sociedade sergipana, através de medidas
ajustadas ao interesse estadual, como a implantação da
Adutora do Alto Sertão, obra de grande porte, que teve
definida a sua prilneira etapa com todos _os recursos assegurados e disponíveis à sua execução.
Foi esta obra a pr.ioridade dentre todas as demais providências, justamente pela urgente necessidade de dotar
u área mais s_eca do estado das condições de abastecide âgua __que a retire do sofrimento da pen"úi"ia
em que, historicamente,_se encontra.
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Prosseguira"m as obras da Adutora do Piauitinga com
a colocação dos tubos que levarão âgua para Lagarto,
Riachào do Oantas, Sirrião Dias e Poço Verde.
E ainda para minorar os padecimentos dos sertanejos
o Governo adquiriu duas áreas no Município de Caníndé do São Francisco, onde jâ foram demarcados e entregues 44 lotes para assentamento de famílias e ali ampliar
o Programa de Colonização de Terras, a exemplo da Fazenda Ladeirinhas, ad_quirida ainda no Governo José
Rollemberg Leite, projetada e iniciada no Governo AUgusto Franco e finalmente, agora, implantada em seus
serviços de água, luz, escola, habitação, atendendo a 176
famílias que ali estão já assentadas.
Em Canindé será experimentada a irrigação, num projeto pioneiro levado a efeito em estreita colaboração com
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo.
Os poços tubulares perfurados pela COMAS E, em número de 40, a instalação, recuperação e manutenção de
mais 99 poços e as demais providências atestam a preo~
cupação constante com o drama dos atingidos pela estia~
getn, associada ao interesse de produção rural evidenciado de muitos modos, especialmente pela permanente assistênCia direta, através do BANESE, da Secretaria da
Agricultura, EMATER _e Secretaria d:e_Assistência aos
Municípios.
Adquirido pelo Estado foi colocado em funcionamento, recentemente, o frigorífico de Sergipe, abatedouro
aberto aos forn!!..cedores de carne à população aracajuana, com garantia da procedência saudável e fiscalizada
pelo Serviço de Inspeção Federal, própria, portanto, ao
consumo da população, sem contribuir para a elevação
de preços ou conc·orrer para a formação monopolista de
distribuição.
O setor secundário evoluiu em seu desempenho, com
os pequenos empresários sendo servidos pelos trabalhos
do CEAG, com a c_onstrução de mais 14 galpões para
instalações industriaís, sendo 11 nos últimos lO meses,
com a continuação e conclusão das obras do Distrito Industrial de Propriá, hoje com serviços de e,~;trada, de água e de luz prontos, e com a construção da ponte sobre
o rio do Sal, acesso de Aracaju à futura Cidade Industrial de Nossa Senhora do Socorro.
Talvez por isto a Empresa Vila Romana preferiu
instalar-se em Sergipe, trazendo investimentos, futuros
impostos e mais de um milhar de novos empregos diretos
para os sergipanos.
O crédito do BANESE é mensurado pelas aplicações
feitas no periodo, 14 bilhões e 900 milhões de cruzeiros,
nos diversos setores da economia, e pelas agências üistaladas para servirem em Pedra Mole, ltabaianinha, Santo
Amaro das Brotas e Carmópolis, além de agências e postos em Aracaju.
O Estado, pela sua mobilidade junto aos organismos
federais, pela confiabilidade mantida frente ao Poder da
União, conseguiu atrair, a fundo perdido, l bilhão e 720
milhões de cruzeiros, esperando ainda mais 600 milhões
já solicitados, enquanto elevou sua própria receita, de
maio de 1982 a fevereiro de 1983, a um crescimento nominal de 124,49 por cento comparado com o mesmo
peT1odõ real reiB.tivo a 1981/1982, e a Uni-crescinieitto
real de 13 por cento, a preços de 1981, tendo o ICM atingido, de maio de 1982 a fevereiro de t983, 11,147 bilhões
de cruzeiros.
Entendo que as transferências federais, por mais substanciosas que tenham sido, não inibiram, cOmo não desmerecem, a preocupação com a melhoria da Receita Interna, o que deu ao Gover_no a tranquilidade para saldar
todos seus compromissos e entregar o Estado com as finªnças saneadas, e com 5 bilhões, 2l0 milhões, 219 mil e
205 cruzeiros disponíveis em caixa, sendo apenas 693 milhões. 891 mil e 207 cruzeiros recursos vinculados.
A geração de serviços garantiu a ampliação de linhas
transmissoras de energia elétrica, serviços de reforma,
ampliação_ de redes de distribuição, modernizando o
-atendimento em quase todo o _estado, inclusive garantindo aos mais carentes, através do FINOCON, instalação
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em 2.485 casas, além da construção das subestações de
Propriá e CarrapiCho, já conclutdas e Nossa Senhora das
Dores, em andamento, bem assim a eletrificação rural de
7 povoados.
Na área da Saúde, construção de 14 postos de saúde
em povoados do interioi' e um centro de saúde em Aracaju, no bairro Castelo Branco, bem assim a conclusão de
reformas e de construções como o Ambulatório
Materno-Infantil e o Centro de Saúde do ConjUnto Augusto Franco, diversas ampliações e início de mais 3 cen-

ir-os e postos de saúde no interio_r sergipano.
No setor educacional, construção de 210 novas salas
de aula, sendo que 95 foram iniciadas antes de maio de
1982 e 48 ainda estão em finalização, tendo a atual administração iniciado e concluído a construção_de 61 salas,
aumentando, com tais números, a matrícula escolar do
Estado em 16.800 vagas na capital e no interior.
Atendendo ao programa de habitação, foram concluídos os conjuntos residenciais de Maroim, Divina Pastora, Laranjeiras, Tobias Barieto, Boquim, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Estância, ltaporanga da Ajuda, e
especialmente o Conjunto Brigadeiro Eduardo Gomes,
no Jardim Rosa Elze, que fica terminada quase que completamente a parte de infraestrutura e de habitações com
suas mais de três mil unidades.
Início e conclusão do Conjunto Tomár do Geru; conclusão do Conjunto das Domésticas I, em Nossa Senhora do Socorro, como tamb~m o início do Conjunto Médici IV, em Aracaju e o projeto do Promorar com mil
unidades no municípiÓ de Nossa Senhora do Socorro.
Na capital foram entregues os conjuntos Josê Rollemberg Leite, João de Andrade Garcez e o condomínio
João Sales de Campos, n..rm total de 384 unidades, que
somadas aos conjuntos do interior totalizam aproximadamente 5.200 unidades residenciais novas para os sergipanos.
O projeto Cerâmica I, corii previsão dC3 mil casas, foi
aprovado pelo BNH e deverá ter sua construção iníciada
em breves dias. A aprovação deste projeto que vem trazer mais casas para os sergipanos e oferecer trabalho ao
setor _da constr_ução civil representou o último esforço
deste Governo junto aos Organismos Federais, com êxito que merece, certamente, o destaque desta citação.
O Banco Nacional da Habitação examina oS pfojetos
Doméstica II, Propriá, Moita Bonita, Ribeirópolis, Frei
Paulo e Tobias Barreto II.
Em prosseguimento ao programa viário [óram illiciadas e concluídas nos dez meses as rodovias Aracaju São Cristóvão, Propríá - Amparo do São Francisco,
Moita Bonita - Capunga, Pedrinhas - Arauá, Arauá
BR-101 e São Francisco BR-101, os acessos a São Domingos e foram inicíadas as rodovias de acesso ao terminal portuário de Sergipe e Candeias-- Moita Bonita,
bem como a ponte sobre o rio Sergipe na futura estrada
Nossa Senhora das Dores- Ribeirópolis. Foram entre·
gues tambêm Avenida na cidade de Boquim, Avenida
General Euclides Figueiredo também chamada Perimetral Norte em Aracaju e Percílio Andrade, em Itabaiana.
Tais realizações contribuiraffi com mais f 14 quilómetros ao mapa rodoviário do Estado.
E, para-contrib_uir com o próximo governo, depois de
estud_os, foram executados projetas para as rodovias
Monte Alegre - Xing6, Estância - Divisa, Sergipe Bahia, Barra dos Coqueiros - Terminal Portuário Pirambu, que complementam as ligações viárias do Esta-

do.
Juntamente com outras realizações o Estado alocou
para o Tribunal de Justiça importância superior a 30 mi·
lhões de cruzeiros para a construção dos fóruns de Porto
da Folha e Nossa Senhora da Glória, iniciados anteriormente, e Gararu construído completamente neste perío·
do administrativ-o.
Investimento da ordem de_ lO milhões de cruzeiros foram repassados para que a Assembléia Legislativa aumentasse o seu plenário e melhorasse as condições de
trabalho para os senhores deputados.
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DlÃRIODOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

A conclusão do sistema viário e do prédio da sede da
Secretaria da Fazenda deram continuidade a implantação do Centro Administratívo Governador Augusto
Franco, obra de alguns governos para servir melhor a todos os sergipanos em futuro próximo.- O Manicómio Judiciário, construção cujo contrato foi
no valor de 146 milhões, dotará o sistema penitenciário
de mais adequados meios de tratamento à população
carcerária.
Enquanto é possível destacar providências e ações governamentais que escapam à r-otina da administração,
não seria justo deixar -sem menção a realização das
eleições de 15 de novembro de 1982, marco esencíal desta
festa cívica da democracia, passo conseqüente do processo de normalização da vida política brasileira, conduzindo pela obstinação férrea do ínclito Presidente João FigUeiredo, o estadista da abertura, amigo de Sergipe e que
honra a este Governador com a sua amizade pessoal.
MaS-Taffibêm -pOrQue o Governo, com seus próprios
meios, garantiu a tranqUilidade durante toda a fase da
campanha, assegurando aos cidadãos de Sergipe a mais
livre manisfestação de vontade que Culiniil.Ou com a expressão das urnas num clima de paz que a todos engrandece: tanto ao GovernO diligente, que assumiu perante à
superior justiça eleitoral a responsabilidade de conduzir
a eleiçãO com ordem e- reSPeito, como aO povo ordeiro
que soube corresponder à confiança das autoridades.
Sou reconheCido, no particular, ao trabalho eficiCnte
do ilustre General Antonio Carlos do Nascimento Jú~
n-ior, antigo comPanheiro-de farda ê de luias,ã quenúecrutei para vir mais uma vez servir ao seu estado, servindo ao seu amigo na transitoriedade dn governo, como
Secretário da Segurança Pública.
Convém anotar, dentre tantas medidas legais, aquelas
que beneficiaram os prOfessores sergipanos com liberação do avanço horizontal, reajuste e flXação percentual
de 20 por c"eil.tO pa-ra ·a regêriciil de clasSe, a·aposentado·
ria aos 25 anos para mulheres e aos 30 para os homens a
incorporação da gratificação de regência aos proventos
çla aposentadoria, a fixaçã_Q_dos proventos da inatividade
nas mesmas bases percentuais dos aumentos que venham
a ser concedidos ao pessoal do magistêrio em atividade.
Do mesmo modo como vale cita,r a L~i _Orgânica do
Ministêrio Público que dinamiza e ainplia a ação dos
procuradores e promotores de justiça, criando o Colégio
Superior do Ministério Fúblico, aspirações Justãs e antigas-dos âefensórCS da SOciedade.
Para a o"btenção de todos estes êxitos,- rapidamente sumariados neste ato de transmissão, contei co:iii a Cficiente
colaboração de_ uma equipe de homens afinados e testados na administração pública, aos quais louvo, agradecendo a contribuição de cada um de todos.
Foi uma honra chefiar a equipe de governo, liderarido
o corpo de servidores que agilizam o funcionamento da
máquina administrativa estadual.
O governo manteve com os demais poderes a cordialidade e o respeito que consagram a harmonia e a indepedência, tendo recebido do judiciário as atenções de todos
os momentos e do legislativo a indispensável participaÇãõ-através de exame e da aprovaç-ão das matérias do
interesse estadual.
Agradeço formal e sinceramente ao Tribunal de Jus·
tiça de Sergipe e a Asséíribléia Legislativa do Estado,
transmitindo a Suas Excelências os membros de tão augustos poderes as homenagens e a admiração nUtrida pe_los sergipanos.
Senhor Governador João Alves Filho:
Vossa Excelência chega ao governo representando a
esperança da esmagadora maioria dos -sergipanos que
acreditaram na sua capacidade administrativa, na criatividade~ na força de trabalho do ex-prefeito de Aracaju e
do erilpresário lúcido que tem dinamizado o setor do
qual participa, elevando a riqueza do estado e gerando
emprego e renda para milhares de sergipanos. Vossa Excelência __colheu junto ao povo o júbilo da vitória com a

qual o Partido Democrático Social foi reconhecido pela
Pregação -e coei-êilcia com que procurou o eleitorado sergipano. v-ossa- Excelência vem repleto de idéias novas,
tomado de todas as intenções de desenvolver o estado e
construír-uin futuro grandioso para a gente sergipana.
Honra-me estar neste momento a entregar a Vossa ExCelência os destinos administrativos de Sergipe, porque
comungo das mesmas fundadas esperanças no grande
governo que Vossa Excelência empreenderá na terra ser·
gipana.
Por fim quero dirigir a voz aos sergipanos, ao povo d.
minha teria, do mesmo modo que o fiz ao assumir o g-c
verno em maio de 1982.
Se foi honroso a este militar e político galgar no seu e;_
tado a posição de governador, não foi menor a emoçã
de emprestar o esforço do meu trabalho para servir a UI
povo que pela inteligência e pela tenacidade tem dado •
nação um testemunho que a história, com justiça, deslar

ca.
Volto a condição de simples cidadão, despojado do
poder e da autoridade, com a cabeça erguida por julgar
-ter sido justo e digno como devem ser todos os homens
públicos.
Não tem( ontem a crítica e nem hoje temo ·o julgamen·
to do meu povo.
- Nâo ftz maiS do que o dever impunha, como não fiz
menos do que aquilo que esperavam os sergipanos de to-das as parteS; a quem dediquei meu governo que ora encerra.
Muito obriiado.
O SR. PRESIDENTE (Odacyr Soares)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Martins Filho.
O ~R. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurSo) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Quantas vezes terá ouvido esta Casa o clamor de um
nordestino contra a seca do N ardeste.
t_ um tema necessário a todos que passam por aqui,
vindo dessa região inóspita, onde somente a teimosia
mantém vivo o homem.
Tema fácil, pelo óbvio de sua tragédia; peta fertilidade
de suas conotações políticas e sociais; pela profundidade
do aspecto humano que o envolve sob qualquer aborda-
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Suscito-o óilti'a vez, não para fazer literatura oU: compungir meus conterrâneos com sua própria -dor.
Suscito·o ·pãra· um instante de reflexão nacional.
Para que o País veja, s_em máscaras, _sem retoques e
sem tabus, um problema que não é de uma Região mas
do Brasil todo, porque a todos nós afeta como brasileiros, onde quer que nos localizemos.
Não afirmo isso, apenas no sentido moral de que,
como comunidade nacional, estamos co-obrigados com
tO-dos os problemas do País, ainda que de características
regionais: Aritmo-o,- no sentido mais concreto e mais pnigmático. que a seca nordestina bate às nossas portas, seja Cm
Natal, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, em
São Paulo, em Porto Alegre ou em qualquer outra cidade brasileira.
A seca nordestina ameaça-nos a todos, a segurança, a
estabilidade social, o equilíbrio econômico, não importa
onde estejamos.
Essa dimensão do Nordeste flagelado, muitas vezes
oculta porque é feio desnudá-la, ê que abordarei neste
pronunciamento na esperança de que consciências se
despertem e assumam a decisão política de alterá-la.
O Nordeste é um contínuo sorvedouro de recursos nacionais.
Enquanto persisterem os atuais critéríos de combate à
seca, não hayerá dinheiro suficiente para atender essa regiâo, ainda que se expropriem todas as demais do que
produzem.
Sempre haverá mais nordestinos com fome, mais nordestinos flagelados, mais nordestinos retirantes, mais
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clamores por socorro, porque a seca não é um fenómeno
emergencial. b antes um fenômeno cíclico que, com re~
gularidade, vem-se repetindo desde sempre.
A par disso, somos a região grande produtora de meninos, e, embora grande parte destes pereça por inanição
no primeiro ano de vida, os sobreviventes são suficientes

para perpetuar o problema da gente sem trabalho, sem
comida e sem esperança daquele canto de chão.
Tornamo-nos mais pobres a cada dia. Não da pobreza
material, pois quem existe no exíguo limite da subsistênB cia, não tem como se empobrecer.
"'!,
Refiro-me à pobreza dos valores que sempre caracterizam o nordestino: sua orgulhosa independência pessoal;
-esua obstinada vocação ao trabalho, mesmo na desespeo.rança de resultados compensadores; sua integridade de
fr'intenção e de palavra; seu comportamento espartano em
f qualquer circunstância.
Refiro-me à calamidade moral que se abate sobre nós,
quando nos aculturando à visão consumista- dos grandes
centros do Sul, assumimos a malandragem citadina pela
sobrevivência fácil e nos tornamos cada vez menos aptos
como gente, para mudar a face do sertão Nordestino.
Estamos mais pobres por isso.
Estamos miseráveis quando um conterrâneo nosso deseja a contiritiação da estiagem, para não perder o óbulo
da emergência ou para ter perdoada a dívida do financiamento bancário.
Pobres e enverg~nhados.
Aviltados por um paternalismo nocivo, que não serve
senão a uns poucos beneficiáfíciS-da indústria da miséria.
Não dos debitem, porém, a culpa de estarmos assim.
Nosso povo continua bom. Estã sendo corrompido por
algo irresistível, maior que ele, superior às suas mais provadas resistências.
Emergindo do coronelismo e do cangaço, quando padecia nas maõs do senhor da terra ou morria no fogo
cruzado dos "macacos" contra os cabras dos capitães da
caatinga, encontra os novos tempos com iriimigos muíto
mais poderosos, porque infinitamente sidis.
Falam-lhe os meios de comunicação de uma vida fácil,
de roupas bonitas, mulheres insinuantes, de automóveis
de luxo, de viagens de avião, tudo ali, ao alcance de todo
mundo, inclsuive de seus conterrâneos que migraram
para as areias de Ipanema ou de Copacabana onde sem
trabalhar- como o mestre Antônio da Novela- vivem
as delícias de um paraíso. Espantam-se com as riquezas
espalhadas em sua própria terra, onde se fala de milhões,
bilhões e trilhões de cruzeiros, íi"Lvestidos neste ou naquele projeto de redenção regional.
Vêem ali e acolá, imensos galpões de alvenaria, cheio
de tanta maquinária inerte e ficam a cismar, na sua ingenuidade, que realmente as coisas nãQ estão assim tão
más.
O próprio governo tem fábricas apodrecendo ao relento, pagas em dólares, verdadeiros monuinentOs erigidos
ao desperdício, à prodigalidade, à imprevidênciã, à irracionalidade administrativa mais exarcebada.
Se não há emprego é falta _de sorte!
Um dia vai sobrar algum: na prefeitura, numa autarquia, numa sinecura qualquer.
Enquanto não vem o emprego deve haver um jeito de
levar a vida.
O que ganha quem vai para o r-õçB.do?
Qual o resultado de investir as parcas poupanças pessoais, neste ou naquele empreendimento, quando tantos
projetas bilionários, financiados a 300% do custo, são
implantados e fechados, quase sempre, logo depois?
Nesse-clima desmoralizante, desfibrante, desnorteante, vamo-nos corrompendo como gente. Aceitando migalhas pela mcrcãncia de nossos dons mais nobres.
Esse quadro tétrico se compõe pelas cores da seca.
Pelo mito não expressamente aceito, mas generalizadamente consentido, da inviabilidade do Nordeste.
Mais de um diagnóstico levantado por técnicos que
atuam na área através dos organismos de desenvolvimento regional ou de entidades internacionais a eles vinculadas, indicam um sofrível desempenho dos agentes
encarregados da execução dos projetas.

DIÃR!O DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seção II)

Sugeriu-se, atê, que operando, qUem sabe, inconscierltemente, os grupos de elite da região, inviabilizam o desenvolvimento regional que, se conseguido, comprometeria suas posições de liderança polftica e económica.
E necessário, pois, repensar o NOrdeste para que de
sorvedouro de recursos se transforme em sementeira de
multiplicação de investimentos.
A inchação demográfica dos grandes centros urbanos
brasileiros, com todo seu elenco de mazelas sociais, ê
causada fundamentalmente pelo hodo nordestino.
Levas e levas de migrantes expulsos pela seca ou atraídos pelos falsos acenos de abundância, deixam continuamente o Nordeste e vão se localizar nas favelas urbanas,
em subumanas condições de vida.
As conseqUências desse fenômeno são de todos conhecidas.
A par do colapso nos serviços urbanos que essa sobrecarga populacional acarreta, há o aviltamento do mercado de mão-de-obra e a _exacerbação do desemprego e do
subemprego que coloca as favelas sob o signo da miséria
e os favelados sob o do desespero.
Essa o caldo de cultura da descomunal violência urbana de nossos dias.
Dester-rado, desestimado, desempregado, torna-se o
homem a fera e sobtevive como que na selva, pela lei do
mais forte. Ataca, mata e rouba. Ê insensível e cruel.
Não tem já, apego à vida ou à liberdade. Por que nada
tem de seu, tudo se lhe permite.
Como me dilacera o coração nordestino, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando das pãginas de todos os jornais do País, sobressaem protagonistas das ocorrências
mais tristes, uma legião de Severinos, de Marias, de Josés, de mil nomes, potiguares, paraibanos, pernambucanos, tearenses, baianos, alagoanos, piauienses, desse
povo disperso COillO tribo maldita à procura de uma esperança da qual descrê.
A tranca da porta de nossa casa, o medo da rua escura, a preocupação com o filho ou a filha que ainda não
voltou da Escola, têm muito a ver com a seca do NordCste, ainda que- vivamos nunl.a ma_nsão do Lago Sul, em
Brasília; da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro ou do
Morumbi, em São Paulo.

O Sr. Jutahy Mqgalhães- Permite V. Ex• um ap;rte?0 SR. MARTINS FILHO nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Jutahy ft{aga!hães- V. Ex• fala como nordestino, é o grjt_o do nordestino que vemos, a cada iilsüu1tC,
repetido neste plenário, na Câmara, em diversa·s assembléias, Pela imprensa e em todos os órgãos de divulgação_ que nós, iiórdestinos, podemos utilizar. Veja V.
Ex~ que a repetição desses fatos, dos nossos constantes
apelos para que _o Nordeste seja tratado de maneira diferenciada, necessita única e exclusivamente de uma decisão polítíca, porque planos temos muitos. Temos projetas para todos os nossos males, mas necessitamos, cada
vez mais, e com maior premência, de que a decisão polftica seja tomada e que o Nordeste tenha o tratamento difercnciaQq_ que merece. V. Ex• faz bem em repetir, em insistir e clamar para que tenhamos esse tratamento. Receba, neste instante, o meu apoio também de nordestino.
O SR. MA,RTINS FILHO_- Muito obrigado, nobre
Senador Jutahy Magalhães. Realmente é um clamor, é
um grito de um nordestino como tantos que por aqui
passaram. Estamos clamando por essa decisão política e
esperamos que ela seja breve._
E<? ~ardeste um vulcão mal contido nas bases da própria estrutura nacional, que a qualquer instante, numa
erupç5o incontrolável, pode nos mandar pelos ares.
Quem não viu uma invasão de cidade, a multidão de
olhar mortiço e de feição rígida, sem, choro, nem palavras, com a determinação de morte, pelo naco d_e jabá,
pelo bocado de_ farinha ou pela mão de rapadura, não é
capaz de avaliar esse perigo.
Quem não viu o homem virar as costas para o barraco,
para a mulher, para os filh0s, para o gado, para tudo o
que lhe significa algo, para si mesmo e sair, andando autômato, a um rumo qualquer, não é capaz de avaliar esse
perigo.

Sexta-feira 18 0449

Quem não viu a multidão delirante após um messias,
sofrido e faminto como elã, mas qtie enciirnã nuin iriS~
tante, a esperança que há no desespero, não é capaz de
avaliar es~~ perigo.
Nós o somos!
Temos, por ·isso, autoridade para afirmar que a seca
Qo Nordeste a todos nos atinge.
E um problema de todos nós.

O Sr. LonJ.anto Júnior- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MARTINS FILHO - Com !odo o prazer,
nobre Senador.
O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• faz um pronunciamento, nesta tarde, que deve servir de meditação, de reflexão,
não somente para os que, corno eu, nasceram naquela
sofrida Região Nordestina, que luta e que contribui decisivamente para o desenvolvimento do Brasil. Noutro
dia, Sr. Senador, eu me detive numa análise sobre o que
proCh.1z O Nordeste, apesar da sua pobreza crónica, do
seu abandono e do seu sofrimento. Numa dessas noites,
em que procuramos estudar os problemas da nossa região para defendê-los aqui, cheguei à conclusão, por
incrível que pareça, de qUe o Nordeste é uma regiáo rica,
com um povo miserável e f8niinto, como afirmo a V.
Ex•, e eu não terei temor em afirmar aqui o que vou afirmar. Se V. Ex• analisasse a produção de petróleo do
N ardeste, verificaria que ele se auto-abastece. E se o
Nordeste fosse um país, se auto-abasteceria e exportaria
petróleo, se V. Ex• analisasse o aspecto do sisai, o Nordeste seria o maior exportador de sisai do Mundo; seria
ci segundo exportador de cacau que é, sem dúvida alguma, um dos produtos que mais produzem divisas neSte
País; se nós atentássemos para a mamona, o Nordeste seria o maior produtor de mamona do Mundo. Se nós, ainda, analisássemos o problema do algodão, seria um dos
maiores exportadores do Mundo. E se continuássemos,
nobre Senador, ainda há outros produtos. O Nordeste
seria auto-suficiente de carne e, .talvez até ainda exportasse. O Nordeste é "Um grande produtor de cereais. O
Nordeste contribui decisivamente para a balança de exportação. Somente o pólo petroqufmico da Bahia, Sr.
-Senador, fez uma economia, no ano passado, de I bilhão
e 500 milhões de dólares para o Brásil. Numa análise assim rápida, porque tomado de surpresa, posso dizer a V.
Ex• que o Nordeste é, realmente, um pedaço de chão injustiçado, que precisa, realmente, da atenção deste_ País.
V. Ex• não traçou, não deu pinceladas negras no seu discurso; V. Ex• apresentou um quadro real da vida do
povo nordestino. Terifio ouvido, nas nossas caminhadas
matutinas, V. Ex• relatar, quando Prefeito da sua cidade,
da cidade onde V. Ex• nasceu, Umarizal, o drama que
teve que enfrentar, daquelas multidões famintas, sedentas, daquelas multidões que buscavam a Prefeitura, para
receber um pedaço de rapadura, ou úm prato de farinha
seca, para matar a sua fome e, às vezes, um pouco de água, para mitigar a sua sede~ Cumprimento V, Ex• por
esse-clamor, neste funde sessão, cumprimento V. Ex•,
por apresentar, aqui, um documento que deve ser lido,
analisado, refletido pela Nação inteira._ V. Ex• disse bem
que a responsabilidade não é somente dO Governo, não é
sonienie dos Estaaos nordestinos, mas que o homem dÕs
pampas, o homem dC "São Paulo, o homem do Rio de Janeiro ou das Minas Gerais, que também tem um pedaço
nordestino, do Paraná, todos os que têm um pouco ou
uma parcela de responsabilidade da vida brasileira, têm
que sentir que é hora de se dar um basta, a esta pofrtica
de secessão que se quer fazer no País. Quando nós vamos
analisar os quadros de crescimento do produto bruto miclonai, verificamos que o Nordeste sempre está atrás,
sempre está na traseira do desenvolvimento do CentroSul do_ País. Eu não ouso e não tenho nenhum peJo ·em
afirma-r, ou melhor, eu tenho orgulho em afirmar que a
indústria de São Paulo, que a indústria do Rio de Janeiro, que os Estados industrializados do Brasil o--fOram,
Srs. Senadores, Coin os dólares privilegiados. Eu não me
recordo bem como se chamava na época, que tantas vezescla~ei na Associaç_ào Brasileira dos Municípios, com
Os dólares privilegiados que eram produzidos pelo cacau,
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por todos esses produtos por mim aqui citados, e nós
não tínhamos capacidade de receber de volta essas divi~
!ias que produzimos, porque tudo era canalizado para
uma região do País que era o Centro~Sul_. Curilprimento
V. Ex• pelo seu brilhante pronunciamento. O Senador
Jutahy Magalhães jâ levou s_ua_~ol~~~r~e-~~~~~~- falo
também aqui, como nordestino, que sofre na -carne, que
vem há muito tempo lutando para que essas injustiças
desapareçam. Parabéns a V. Ex• O grito do Nordeste
hoje deve sair desse recinto para ecoar lã fora e chegar à
sede dos Governos, a todos os homens responsáveis deste Paí~, pois que ê hora de um basta, basta a esta discriminação; basta a esse sofrimento. Nós também somos
brasileiros.
O SR. MARTINS FILHO - Agradeço, ilustre Sena~
dor Lomanto Júnior, as palavras de V. Ex', que vieram,
sobremaneira, enriquecer o meu pronuncimaneto, e a
reafirmar a minha convicção de confiança nos des_tinos
do Nordeste. Eu também confio no Nordeste. Por isso,
aqui estou clamando por uma decisão política,
Combate~se a seca, com água.
Não é com emprego público, não com grandes projetas industriais, não com pontes sobre rios secos, mas
com ãgua: H20!
Buscando água onde ela estiver; não se permitindo
perder qualquer água que se tenha; utilizando~se da água
disporiível para atender à generalidade_do povo, para ir~
rigação, e não alguns poucos privilegiados.
O Professor ÉiQ Monnerat Sólon de Pontes, especia~
lista em Problemas Brasileiros, membro da _Sociedade
Brasileira de Geografia e conferencista da Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, retorna
à fascinate tese da perenização dos rios do Nordeste_ a
partir da conexão das água do Tocantins com as bacias
estéreis do ãrido nordestino.
O projeto jã bastante desenvolvido, é de uma simplicidade estonteante, se comparado às complexas soluções
intentadas, até agora, sem sucesso.
O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• um aparte,
nobre Senador? (Assentimento do orador.) - Apenas
para acrescentar o que não ocorreu no momento do meu
aparte ao brilhante discurso do V. Ex• Se nós analisarmos a economia da América Latina e se o Nordeste pudesse usufruir de tudo que ele contribui para o Brasil eu não esto_u pregando nem de leve; sou brasileiro acima
de tudo e ac_ho que a unidade nacional é um dogma para
todos nós- mas se o Nordeste fosse um País, eu não sei
se não seria o segundo, ou o terceiro pafs da Amér~ca Latina, depois do Brasil.
O SR. MARTINS FILHO- Muito obfigado.
Atravês de um duplo sistema de barragens, túneiscanais e elevatórios, água da Bacia Araguaio-Tocantinia
seria distribuída permanentemente para as regiões secas.
Far-se-ia, próximo -a Carõlina, no Maranhão, a captação de águas no Tocantins,- numa barragem de 30 metros de altura, deixando por resultado s_ubsidiãrío a regUlarização do regime desse rio.
Por um túnel-canal, Hgando Lageado a Balsas, essa água iria aumentar a vazão do Rio Parnaíba. Com duas
barragens nesse-rio, a primeira das quais em Amarante,
com altura de 57fnetr0s, conSti'liíf-se-ia um imenSO lago
interior, com 105 bilhões de.metros cúbicOs- de água.
Da bacia de acumulação de Amarante derivariam sistemas para a barragem de Banabuiú, já existente nO Rio
Jaguaribe, e para as regiões secas desde o norte do Ce<:~.rá
até a Paraíba e Rio Grande dQ_ N arte.
Outros projetaS há, para conseguir os mesmos resultados a partir do Rio São FrancisCo e o próprio Dr. Monnerat já abordou o tema em mais de um estudo.
Não sei desses, qual o mais exequível, nem se serão
;:xequíveis.
Sei, todavia, que representam uma tentativa de resolver radicalmente o problema da seca nessa região.
Só por isso jâ deveriam ter sido postos em debate. Já
deveriam estar nas preocupações de todas as autoridades
responsáveis pela questão.

Poderão dizer:
Mas é uma obra fantástica: imensa; além das possibilidades do Brasil.
Não são assiffi dois metr'opolitanos que se constroem
simultaneamente no País?

em Umarizal- Rio Grande do Norte. A COTIGUAR
nunca recebeu um tostão dos recursos de incentivos fiscais, porque as cooperativas a eles não tém acesso, por
absurdo que_ isso possa parecer, destinam-se, antes, às
grandes sociedades anónimas que nem do Nordeste são.

Não são assim ltaipus e Tucuruís?
Não são assiiif Transamazônicas e Pontes RioNiterói?
Não são assim as Angras, as Iguapes ou Peruíbes, do
Projeto Nuclear?
E nenhuma dessas obras se destina a redin:lÍr uma reg-ião e um povo, da miséria e da fome, que marca de
lrnargura toda a Nação brasileira.
Já calculamos o custo de uma obra redentora como o
projeto de perenizaçào dos rios nordestinos?
Já rrzemos a -av-ãffação da" relação custo-beneficio dessa medida?
Já repensamos as prioridades nacionais diante de colocações cOm-o estas?
Não! Não o fizemos!
Essa_ seria uma decisão política. E decisão política é
coisa quase impossível; é abominação à sensibilidade dos
tecnocratas, com suas projeções econômicas e seus projetas técnicos de base mirabolante, porque concebidos longe das angústias do povo, engendrados em faustosos gabinetes sob a inspiração aconchegante das generosas
mordomias.
Apelo, por isso, à classe política e ao Presidente da República ..:...... político por excelência, mercê da funÇão que
desempenha - por uma decisão dessa envergadura.
~e_cisão derivad~ da angústia popular, inspirada na
esperança de um povo; destinada a escrever a históriagente, a perpetuar-se na memória da Nação. O grave é
que isso, hoje, não pode ser feito com sacrifício da emergência. Suspender agora esse programa seria genocídio,
pois é ele a única fonte de s_ubsistência para uma imensiM
dão de geOte na região da seca.
Impõe-se, todavia, repensá-lo com urgência. Há muitos flagelados que dele estão excluídos, por inadequação
de seus conceitos, à realidade _regional. Os pequenos e
médios proprietários rurais estãO dentre estes, de suas
glebas nada conseguiram retirar. A estiagem fulminou as
plantações, as pastagens e tudo o que poderia representar alguma fonte de rendimento.
Sem provisões, pois não houve colheitas, sem gado
para vender, porque não há pasto; sem reservas financeiras -porque flagelado, há quatro anos, sem linhas de financ;iamento nos bancos, porque precisaria financiar comida; sem poder se alistar numa frente de trabalho, porque ê proprietário, não lhe resta qualquer alternativa.
~s_tá irremediavelmente desamparado.
Os recursos são escassos, eu o sei. Preferível, porém,
não__ pagarmos mais um tostão qa dívida externa, que
permitir que um único brasileiro pereça de misêria. O
homem brasileiro é nosso projeto mais precioso, mais
importante, mais fundamental para nosso presente e
nosso futuro. Sem ele é o Brasil uma abstração, e nós
não somosl
Para concluir, asseguro-lhes que o Nordeste é viável.
Plenamente viável se abordado cocretamente, na exata
dimensão de sua realidade concreta. Cito um exemplo:
enquanto complexos industriais de alta sofisticação estão paralisados; enquanto tradicionais empresas nordestinas estão indo à concordata ou à falência, enquanto o
quadro económico é de desolação e de desesperança, hâ
uma empresinha, no interior do sertão, que vai bem.
Muito bem, por sinal!
Nào negocia com ouro ou com dólares, nem produz
petróleo. Seu principal negócio é algodão. Sim, algodão,
o que tem levado à ínadimplência tantos grupos poderosos do Nordeste. Não está sustentada por nenhum grupo
económico singularmente poderoso. Não! Pertence a
dois mil e duzentos pequenos agricultores, que estão so·
frendo todas as conseqüências da prolongada estiagem
que varre o sertão.
Trata-se de uma cooperativa, a Cooperativa Agrícola
Mista do Oeste Potiguar- COTIGUAR- Com sede

A COTIGUAR não obteve qualquer financiamento
para investimento no exercício, portanto, não se utilizou
de nenhum recurso subsidiado, como é de praxe nas empresas nordestinas. O único apoio financeirO que a COOperativa obteve, foram recursos de PR~·EGF e E.G.F.,
para a Cooperativa receber algodão, a preço mínimo, e
vender ao Governo, a preço mínimo também.
Com tudo isso, a COTIGUAR montou, no ano passado, uma indústria de beneficiamento de castanha-de-caju
- da_qual não deve um centavo- criando trezentos empregos diretos. Distribuirá, ainda, mais de sessenta milhões de cruzeiros aos Associados como sobras do
exercício.
Por quê? Porque administrada com os pés no chão,
dentro da realidade local, sem ostentação, sem empreguismo, sem mordomias.
Isso no sertão do Nordeste. Na região mais seca da
caatinga POTIGUAR.
Isso me mantém a esperança! O Nordeste é viável, ê
possível, tem saída. Basta disposição de encontrá-la.
Obrigado!
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRONUCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDENTE (Martins Filho)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão extraordinária de ho·
je, às 18 horas e 30 minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nç
46, de 1982 (apresentado pela ComiSsão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'l' 293, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos (SC)--ã elevar
em CrS 59.270.108,58 (cinqUenta e nove riiilhões, duzentos e setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqUenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~'s 294 e 295, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e_juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu
Cardoso; e
- de Municípios, favorável.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl'
64, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de Parecer n"' 361, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Cedro (SC) a
elevar em CrS 3.9_66.000,00 (três milhões, novecentos e
sessenta e seis mil cruzeiros ) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
Pareceres, sob nl's 362 e 363, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;e
- de Municípios, favorável.
3
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 194, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 25.3, de-1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Iporá (GO) a elevar em CrS 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e no-
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venta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n9195, de
1983, de autoria do Senador João CaStelo, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de R~oh.1ç_ã_o n~> 264, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos
(MA) a elevar em Cri 6.214.700,00-(seis milhões, duzentos e quatorze mil e s~tencentos cruzeitos) o montante de
sua dívída consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 196, de
1983, de autoria do Senador João Castelo, solLcitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resol!Jção n' 267, de 1981,
que autoriza a _Prefeitura Muni_cipal de Icatú (MA) a
contratar operação de crédito no valor de Cr$
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentoS e três mil cruzeiros).

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 197, de
1983, do Senador Jutahy Maialhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n1'_37, de 1982, de sua autoria, que altera o Regimento Interno do _Senado Federal.

7
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 198, de
1983, de autoria do Senador João Castelo, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 51, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Amarante do Maranhão (MA) a elevar em Cr$ 17.438.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida cons_olidada.

8
Discussão, em turno úníco, do Projeto de Resolução
47, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~ 296, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaí (MS) a elevar
em Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três niilhões, duzentos e
oitenta mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
Pareceres, so_b n9s 297 e 298, de 1982, das Comissões:
--de Constituiçao e Justiça, pela constituCionalidade
e juridicidade; e
-de Municípios, fayorãvel. n~'

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de -Resolução
n~' 58, -de 1982 (apresentado pela Comissão de Econoniia
como conclusão de seu Parecer nl' 332, de 198~). que autoriza o Go_verno do Estado do Paraná a elevar em Cr$
579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove milhões,
cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Parecer, sob nl' 333, de 1982, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade
e juridicidade.

10
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 113, de 1982 (ãpres.entado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nQ 563, de 1982), que
autoriza o Governo do Estado do_Piauf a elevar em CrS
1.616.164.560,00 (um bi!hão, seiscentos e di!:zesseis milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada, tendo

Parecer, sob n9 564, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Está encerrada a sessão.
(Le~'(:znta-se

a sessão às 18 horas e 25 minutos)

Atada 17~ Sessão,
em 17 de março de 1983
I~ Sessão Legislativa Qrdinária,

da 47~ Legislatura
--.,-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Martins Filho.

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

Jorge Kalume- Mári_o Maia - Eunice MichilesRaimundo Parente - Claudio no r Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares - Aioysio Chaves - Gabriel
Hermes- Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto
- Virgílio Távora- Carlos Alberto - Martins Filho
-Humberto Lucena- Marco Maciel- Nilo Coelho
- -João Lúcio- Luiz Cavalcante- Albano FranCoLourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior- João Calmon- José IgnácioAmaral PeiXoto·:....:.. Nelson Carneiro - Itamar Franco
- Tancredo Neves -Alfredo Campos - Amaral Furlan- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Gastão
MüUer - José Fragelli- Affonso Camargo - Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso
Outra.
O SR. PRESIDENTE ,(Martins Filho)- A lista de
preseriça-a-C:Usa o comparecimento de 43 Srs. Senaâores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
J9-Secretário.

E lido

o seguinte

REQUERIMENTO N• 360, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução do Senado n~' 276 de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (MG) a elevar em Cr$
1.876.226.000,00 (um bilhão,oitocentos e setenta e nove
milhões, duzentos e vinte e seis mil cruzeiros), o montante de sua dívida CQJlsolidada, feita a reconstituição do
_processo, se_ necessária.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983. - Alfredo
Campos
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) - O requerimento lido será publi~do e posteriormente incluído em
Ordem do Dia, nos termos reginientais.
O SR. PRES~DENTE (Martins Filho)- Passa~se à
ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação; em turno úilico, do projeto de resolUção n9 46, de 1982 (apresentado pela Comissão de
EC.onorlüa coinõ-ccinclusão de seu Parecer n~ 293, de
1982}, que autoriza a Prefeitura- muniCipal de Palmitos (SC) a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cinqilCnta e
nove milhões, duzentos e setenta mil, cento e oito
cruzeiros -e cinqi.ienta e oito centavos), o montante
de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob n~'s 294 e 295, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do senador
Dirceu Cardoso; e
- de Municípios, favoráVel.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O proJe-to vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto

apro~·ado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal áe Falmilos (SC)
a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cinqüênta e nove milhões, duzentos e .setenta mil,cento e oito cruzeiros e
cinqüênta e oito centavos). o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura municipal de Palmitos, Estado
de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Resolução nl'
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 59.270.108,58 (cínqüenta e nove
milhões, duzentos e setenta mil, cento e oito cruzeiros e
ciníienta e oitc centavos), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinãdõ à inlplaritiçâo do sistema de
drenagem, visando ao controle de inundações, construção de meios-fios e pavimentação asfáltica, na área
urbana, daquele Municfpio, 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 (Martins Filho)- Item 2:

em

tuino (miCo, do Projeto de Reso. _ VotliÇão,
lução n~ 64, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia coino c-onclusão de seu Parecer n~ 361, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de São
José do Cedro (SC) a elevar em Cr$ 3.966.000,00
(três milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 362 e 363, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e jtiridicidade; e
- de Munic{pióS; Favorável.
Em votação o projeto:_
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto vai"à Comissão de Redação.
E o seguinte o- projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 64, DE 1982.
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do
Cedro (SC) a elevar em CrS 3.966.000,00 (três mi/hõe,s, novece_ntos e st;ssenta e seis mil cru~efros) o
montante de sua divida consolidada interna:·
O Senado Federal resolve:
Art. 1Q É a Prefeitura Municipal de São José doCedro, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, -de ll de outubro de"-1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 3.966.000,00 (três
milhões, novecentos -e sessenta e seis mil cruzeros) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contfatar um espréstiffio de igual valor, junto à
Caixa Econômíca FeOeral, mediante a utifizaçâo de- recursos _do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento-SoCial
- FAS, destinado à aquisição de caminhão equipado
com carroceria coletora e compactadora de lixo, obede-
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cidas 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 (Martins Filho)- Item 3:
Votação, em truno único, do Requerimento n9
94, de 1983, de autoria do Senador Henrique SantHio, solicitante, nos termos do Art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n\' 253, de 1981, que autoriza a Prefeitu-

ra Municipal de Iporá (GO) -a elevar em Cr$
2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívída consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa./
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normamente.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- [tem 4:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
195, de 1983, de autoria do Senador João Ca~telo,
solicitando, nos termos do art 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução no;- 264, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) a elevar em CrS
6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze-mil e
setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação _o re_querimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Ma_rtis Filho)- Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n'
196, de 1983, de autoria do Senador João Castelo,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, do desarquivamento do Projeto de Resolução n9 267, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Icatú (MA) a contratar operação de crédito no valor de CrS 4.703.000,00 (quatro rriilhões, setecentos e três mil cruzeiros).
Em votação o requerimento,
Os SrS.. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)_
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirão seu curso
normaL
O SR. PRESIDENTE (Martiil.s Filho) -Item 6:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
197, de 1983, do Senador Jutahy Ma_galhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de. Resolução n9
37, de 1982, de sua autoria, que altera o Regimento
Interno do Senado Federal.
Em Votação.
Os Srs. Senadores que o apr9vam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de set
aprovado voltará à sua tramitaçãõ noi'mal.

O SJt. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Março de 1983

_DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL (Seção 11)

Item .7:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
198, de 1983, de autoria do Senador João Castelo,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarguivamento do Projeto de R~o
lução n' 51. de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Amarante do Maranhão (MA) a elevar
em Cr$ 17.438.000,00 -(dezessete milhões, quatro-

centos e trinta: e oítO mil 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 voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho) -

Item 8:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 47, de 1982 (Apresentado pela Comissão de
Economia como conclu_são de seu Parecer n'i' 296, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Amambaí (MS) a elevar em_ Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, Sob-n"'s 297 e 298, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidad_e_ e juridicidade; e
-de Municípios, Favorãvel.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Sr. Presidente, peço a palilvra,
pa-ra- discutli O pi'-ojeto.
O Sr. Jõsé Fragelli -

O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Com apala_vra o nobre Senador José Fra.gelli, para discutir o projeto.
O SR. JOS€ FRAGELLI (Pú"a d.iSCutir o projeto
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por falar em Prefeitura de Amambaí, Mato Grosso do
Sul, aquela regiãO é_áfeã de segurãn-ça nacional.
Por se falar em segurança nacional, Sr. presidente,
acho que não é tão inoportuno, embora saia da matéria
propriamente do pedido que aqui se encontra, para fazermos uma breve referência à nota oficial que açaba de
ser divulgt!da pelo Palácio do Planalto, em relação à descoherta de um equipamento eletrônico de escuta clandestina, porque, numa leitura rápida, aqui vem apenas um
histórico da ocorrência. Depois, vem uma descrição técnica das características do equipamento. Uma apre~
ciaçào sobre o Serviço de Segurança do Gabinete Presidencial,' e pelos resultados negativos podemos dizer que
a Segu_ranç~ do Gabin.ete Presidencial não tem segurança
alguma.
Finalmente~ nenhuma _revelação, como era de se espe~
rar, sobre o responsável ou os possíveis responsá~eis poressa- estfa"nha ocorrência, Sr-.- Presidente. Terminando,
diz a no1a do Planalto:
As conclusões a que se pode chegar, até o mo~
menta, são:
a) o equipamento encontrado tem razoáveis características de sofisticação técnica;
b) sua colocação, entretanto, foi efetuada de man_eira primária _pois seria encontrado facilmente;
Não obstante ter sido essa colocação feita de maneira
primária, Sr. Presidente, a segurança do Planalto não en_,contra_ o_ responsável por uma açã9 tão primária e, diríamos, tão corriqueira como essa.
c) "o equipamento não atingiu nem atingiria, em
vista das medidas de segurança, o objetivo de transmitir conversas do Senhor Presidente da República;
d) os objetivos ·que se pretendam identificar
como motivo de_ colocação do aparelho no futuro
Gabinete do Senhor Presidente da República só podem ser situadas no plano das especulações."

- Então, com essas conclusões, deduzimos que as inVes~
ti.gações não chegaram a qualquer conclusão, e que o Palácio do Planalto, onde além de todas as seguranças está
o próprio SNI, não oferece qualquer segurança ao próprio Presidente da República.

Mas não deixa de scrr estranho para todos nós, Sr. Presidente, que mais um fato como esse fique assim na penumbra, apenas, como diz a própria nota, permafi.ecendo no plano das especulações, como o Rio-Centro, como
o caso Baugarten e de que têm sido, sem dúvida, protagonistas,_ altas personalidades do Governo, ou daqueles
que são imediatamente responsâveis nos postos onde o
Governo os tem colocado.
Finalmente, a nota termina com o item V:
"V- Prosseguimento das investigações
Paralelamente aos testes com o aparelho, o Serviço ·de Segurança iniciou investigações sobre todas
as circunstâncias relacionadas com o fato. Essas investigações prosseguem, e serão mantidas, durante
sua realização, em carâter sigiloso, para a sua maior
eficácia."

O que quer dizef que as investigações não chegaram a
conclusão nenhuma, mais uma vez, Sr. presidente.
tudo aquilo que ternos visto em matéria de segurança
ê slniPfesmente deplorável, como no caso Baugarten, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, em que houve tantos envolvimentos, principalmente do· General Chefe do Centro
de Investigações do SNI, e nada se apurou, nenhuma respon-sabilidade existe, de ninguém.
-u Sr. Ministro Chefe do SNI nunca teve um contato
com o Sr. Baugarten, e não sabia o que seu chefe, do
SNI, fazia nos conta tos com aquele elemento suspeito a
todos os desenvolvimentos posteriores daquele caso também não chegaram ao conhecimento do Ministro Chefe
do SNI. O que quer dizer que, neste País, se a segurança,
em parte, da Nação estiver, como parece estar em mãos
do SNI, essa segurança não existe. Também a essa conclusão está chegando o próprio Palácio do Planalto, conforme nota que acaba de dar,
Sr. Presidente, é preciso que destaquemos isto, que o
Brasil é um País que está sem segurança em todos os setores, a partir dos órgãos mais responsáveis pela Segurança nacional, até mesmo na intimidade do Poder,
cOmo é o _caso do Palácio do Planalto. Portanto, Sr, PreR
sidente, estamos desamparados, e ninguém duvida que,
em mais esse caso, a opinião públiCa não terâ esclarecimentos pertinentes. O governo não saberá dizer quem estaria interessado em ouvir as Conversa.s do Senhor Presidente da República, bem como suas manifestações.
Acho que esse caso reflete a açã_o negativa do GOVerno
em todos os planos de vida nacional, do própriO Governo e da administração pública. (Multo-Bem!).
O Sr. Aloysio O.aves- Sr. Presidente, peço a palavra,
corno Líder.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Concedo a
palavra ao nobre Se!_lador Aloysio Chaves, corria qder._

O$R.ALOYSIOCHAYES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Se mais ne~
nhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerro a discussão. (Pausa) Estã encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
o--projeto irá à Comissão de redação.

E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 47, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaf
(MS) a elevar em Cri 83.28.0.700,()() (oitenta e três
milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros}
o montante de sua divida consolidada interna.-

0 Senado Federal resolVe:
_
Art. 1"' 1?. a Prefeitura Municipal de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Re-
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solução n<;> 93, de'll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 83.280.700,00 (oíténta
e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar empréstimos no igual valor global acima, junto à Caixa Econômica Federal, esta na

qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinad_os à construção de 5 (cinco) unidades escolares de }9 grau, bem
como de galerias pluviais, gUias e sarjetas, riaquele Mü~
niclpio, obedecidas as coildiÇões- admitidas pelo Banco
Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Item 9:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 58, de 1982 (Apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 332, de
1982), que autoriza o Governo do Estado do Paraná
a elevar em Cr$ 579.100.100,00- (quinhe"ntos e setenta e nove milhões, cem mil e cem.cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~> 333, de 1982, da Comissão.
-de Constilulção e Jus'tiça; pela constitU:CíóD.alidade e
juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o 3.p-roVam permaneçam-Sentados. {Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Coissão de RedaçãO:
E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 58, DE 1982
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar
em CrS 579./00.100,00 (quinhentos e setenta -nove
milhões, cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.

e

O Senado Federal resolve:
Art. }9 f: o Governo do Estado do Paranâ, nos ter~
mos do art. 2'i' da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove milhões,
cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
reestruturação do macroesquema de segurança pública
estadual, 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. PRELSIDENTE (Martins Filho)- Item 10:
Discussão, em turno único: do Projeto de R.eso~
lução n9 113, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu parecer n9 563,
de 1982), que autoriza o Governo dO Estado do
Piauí a elevar em Cr$ 1.616.164.56b,õo (um bilhão,
seiscentos e dezesseis milhões, ceriio e seSsenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,

PARECER, sob n• 564, de 1982, da Comissão
- De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicade.
Em discussão o projeto. ( Pciusa)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os SiS. Senidores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

Aprovado.
_._0 projeto vai à Comissão de RedaÇão.
E o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 113, DE 1982
AutOrlia-Õ Governo iio Estado do Piauf a elevarem
CrS 1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesieis milhões, cefttO e seienta e quatro mil e quinhentos
e sessenta cruzeiros), O montante de sua dMda consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
:Art. 111 é o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 29 da Resolução n'i' 93 de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal autorizado _a elevar em Cr$
1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões centõ e sessenta e quatro mil e quinhentos e sessenta cruzeiros), o montante de sua d[vida consolidada, interna a fim de que po'ssa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado do Piaui S.A., este
ila qualidãde de agente financeiro do Ba~_co N3.cional ~
Habitação, destinado a financiar a exceção do Plano Na_çion_a_l da Habitação Popular-:- PLANHAP- PI, naquele Estado, obedecidas as condições -pelo Banco Central do Brasil, no respeictivo processo.
Art:· 29- -Esta resOlução e-ntrari-em. viior nà data-dê
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Nada mais
havendo_ a tra_tar, designo para a Sessão Ofdinária de
amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
114, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 744, de 1981), que autoriza a Prefejtura Municipal de C_uritiba (~R) a elevar
em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e
seis milhõ_es, seiscentos e cinqilenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob ri"'s 745 e 746, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Mimic(pios, favorável.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
187, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 1.106, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em
Cr$ 3.530.501.163,00 (trê~ bilhões, quinhentos e trinta
milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três cruzeiros), -o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n9 1.107, de 1981, da Comissão
-de Constitutçao e Justiça, pela coilStituCionaiidade e
]uridicidade; com ·voto vencido do Senador Hugo Ramos_,_

Votação, erii turno único, do PrOjeto de ResOlução ri9
233, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia:
como conclusão de seu Parecer n"' 1.309, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Sã_o Joaquim (SC) a
-el~Vàr em Cr$ 15.126.0oo,oo (quinze milhões, cento e
vinte e_seis mil cruzeiros), o montante de Sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.310 e 1.311, de 1981 das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
- juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramo-s~

-

e -de Municípios, favorâveL

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
50, de 1982 (aPresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 305, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante (MS) a
elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqüellia e oito mil cruZeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 306 e 307, de 1982, das Comissões:
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade t.
juridieiâade; e
-de Municfptos, favOrâvel.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~
158, de 1982 (apresentado pela ComísSão de Economia
como conclusão de seu Parecer n" 874, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis (MT), a
elevar em Cri 73. t69.9ÕO,OO (setenta e três milhões, centQ e sessenta e nove míl e noVecentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob o% 875 e 876, de 1982, das Comissões:
--de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jutidicidade; e
-de Municípiõs, faVoráveL

6
Votação, em turno único, do Requerimento n9158, de
1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos-termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-sã-iqUivamerito dO Projeto de ResolUção n"l82, de 1981,
que autOriza o GOverno do Estado do Piauí a elevar em
Cr$ 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e trinta e
um mH cruzeiros), o montante de sua dívida consolida-

da.

7
Votação, em turno (!.nico, do Requerimento n" 159, de
1983~ de autoria- do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
de.sarquivamento do Projeto de Resolução n9 219, de
1981, que autoriza o Go-ver-no do Estado do Amazonas a
elevar em Cr$ 151.212.000,00 (cento e cinqüenta e um
milhões, duzentos e doze mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada.

8
Votação, em turno úníco, do Requerimento n9160, de
1983, de autoria do Senador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o
desarquivamento do Projeto de Resolução n" 220, de
1981, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
elevar em Cr$ 381.244.800;00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 lôl, de
19.83, de autoria do Senador Raimundo Parente, solici~
tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 241, de
1981, que autoriza a Prefeitura Mqnicipal de Manaus
(AM) a realizar operação de empréstímo externo novalor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), destinada a programação de investimentos
naquele município.

10
Votação, em turno único, do Requerimento n9 162, de
1983, de autoria do Sen"a.Oor Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do arL 36_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 245, de 1981,
que autoriza o Goveni.=o do Estado do Rio Grande do
Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor
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de USS llO.OOÕ,OOO.OO (cento e dez milhões de dólares
norte-americanos), destinada ao programa de obras

viârias e ligações trancais daquele Estado.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n' 164, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. __3_67 do Regimento Interno, Q desar~
quivamento do Projeto de Resolução nt 246, de 1981 que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contra-

18
Votação, em turno único, do Requerimento nY172, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei d-º_Senado n9_96, de 1980, de sua
autoria, que dispõe sobre a participação dos servidores
nos órgãos de direção e fisc_alizaçãp das _entídaQes que
menciona.

tar operação de emprêstimo externo, no valor de

19

USS 55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada a programas de investimentos do Estado.

Votação, em turno ünico, do Requerimento n"' 173, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regim~nto Interno, o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 122, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre a colocação em caderneta
de poupança de depósitos judiciais.

12

Votação, em turno único, do Requerimento n'l65, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do R~_gimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 203, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar cm CrS 23.801.336,00 {vinte e três milhões, oitocentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n'i'l66, de
1983, de autoria do __Se_nador Marco Macicl, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 36~ d~_ ~9ª_2, que
autoriza o GovernÇi do Estado de Pernambuco a elevar
em Cr$ 18.714.000,00 (dezoito milhões, setecentos e
quatorze mil cruzeíros), o montante de sua dívida consolidada.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n"'l67, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 108~ de 1982,
que autoriza o GOVerno do Estado de Pernambuco a el~
var em Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e
trinta e quatro milhões, oitenta e cinco rii.il e cem cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

20

Votação, em turno único·, do Requerimento n"' 174, de
1983, do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
do art. 367_ do Regimen_to Interno, o desa~quivamento
do Projeto de Lei do Senado n'~ 128, de 1980, de sua autoria, que permite dedução no Imposto de Renda das
pessoas físicas e jurídicas, para fins culturais. a partir do
exercicio financeiro dtri98l, ano-base de 1980, e dá outras providências.
21
Votação, em turno úhico, do Requerimento n"' 175, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do R,egimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 149, de 1980, de sua
autoría, que acrescenta parágrafo ao art. 344. do Regimento Interno.

Março de !983

menta do Projeto de Lei do Senado n\1 150, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre a arrecadação de bens vagos, para os efeitos que especifica.
27
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 181, de
1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-sarquivamento do Projeto de Resolução n"' 231, de 1981,
que autoriza a Prefeitura de Machado (MG) a elevar em
Cr$ 153.625,500,00 (cento e cinqUenta e três milhões,
seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.
28
Votação, em turno único, do Requerimento n9 182, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamcnto do Projeto de Resolução n"' 238, de
1981, que autoriza o Governo do Estado de Alagoas a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
US$ 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), destinado a programas de investimento daquele Estado.
29

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 183, de
1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos tennos do art. 36'] do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 22, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande do
Piauí (PI) a elevar em CrS 3.619.000,00 (três milhões,
seiscentos e dezenov~ mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
30

Votação, em turno ilnico, do Requerimento n9176, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos- cio art. 367 do R.egilnento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' i 74, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que_ menciona.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 184, de
1983, do Senador lutaby Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~ 130, de 1982, de
sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei n"'
i.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos).

15

23

31

Votação, em turno únic_o, do Requerimento n"' 168, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 109, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado de_Pern.ambucQ 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 consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 177, de
1983, do Senador Jutaby Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o des~quiva
mento do Projeto de Lei do Senado O"' 29.0, de J980._ de
sua autoria, que altera dispositivos da 4i n"' 5.107, de 13
de setembro de 1966.

Votação, em turno llnico, do Requerimen;on"' 189lde
1983, de autoda do Senador Severo Gomes, solicitaric;lo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiyamento--d,o Pr()jeto de· Resolução n"' 112, df! 198 i,
que 'autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu
(SP) a elevar em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três milhões, e cem mil cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada.

16

Votação, em turno único, do Requerimento n9 169, de
1983, de autoria d_o Senad9r Marco Maciel.• solicitàndo,
nos termos do art. 367 do Regin1ento Interno, o deliar_quivamento do- Projeto de Resolução n"' 110, de 1982,
que autoriza o__Governo do Estado de Pernambuco a elevar cm Cr$ 39 .930J)00,00 (idnta e nove milhões, novecentos e trinta m11 cruzeiros), o montante de sua dívid~
consolidada.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n"'170, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitarido,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 120, de 1982,
que autoriza a Prefeitura da cidade do Recife (PE) a elevar em CrS 95.0725/JCf,{)<f(nõven·ta e· cinco milllões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o niõntante de
sua dívida consolidada.

24
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 178, de
1983, do Senador _Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos .do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva- menta do Projeto de Lei do _Sena_do n<? 308, de 1980.t de
sua autoria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei nl'
201. de 27 de fevereiro de 1967.
25

Votação, em tu~no único, do-Requerimento n"' 179, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, _solicitando, no~
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto Qe Lei do Senado n"' 110, de 1981, de
sua autoria, que dá nova redação ao § 2' do art, 589 do
Código Civil.
26

Votação, em turno único, do Requerimento n9 180. dC1983, do Senador Jl,ltahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-

32

Votação, em turno (mico, do Requerimento n9 190, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitan·
-dá, nos termoS do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 251, dC 1981,
_que- autoriZà ·a_Prefeiturit Municipal de Rubiata~a (GO)
a elevar em CrS 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos
mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada.
33

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 191, de
1983, de autoria do S_enador Henrique·santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o de-sarqulvamento do Projeto de Resolução n"' 279, de 1981,
que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Itapuranga (GO)
a elevar em Cr$ 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o montante de sua
dívida c~nsolidada.
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34
Votação, em turno único, do Requerimento ""' 192, de

1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 183, de 1981,

que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em Cr$ 29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dfvida corisolidada.

35 Votação, em turno linico, do Requerimento n9 193, de
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solici-

tando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n'? 244, de
1981, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a con-

tratar operação de empréstimo- externo, no valor de
USS 60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norte--

americanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Martins Filho)- Estâ encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 05 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
CAPITAL FEDERAL

ANO XXXVIII-- N• 015

SÁBADO, 19 DE MARÇO DE .1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO Vl, da Coilstituição, e eu, Nilo coelho,
Presidente, promulgo ·a seguinte
RESOLUÇÃO N' 22, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina, a elevar em CrS
149.999.653,53 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e
três cruzeiros e cinqüenta e três centavos) o montante
de sua dívida consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
!.-ATA DA 18• SESSÃO,
EM 18 DE MARÇO DE 1983
1.1.- ABERTURA
1.2.- EXPEDIENTE
1.2. I. -

Parecer

- Referente à seguinte matéria
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 15, de 1981 (n9'
94/81, na Câmara <;los Deputados)

1.2.2.- DiscUrS!)s ~o Expediente

SENADOR

JUTAHY

MAGALHÃES- D-eS-emPenho da
diplomacia ·brasileira.· ·

SENADOR ALMIR PINTOModificação do ·clima .semi-árido
do N ardeste brasHeiro.

. SENA DOR

.

JOSJ!

FRAGELL/'- Telex, recebido 'de
parlamentar do Estado de! Mato
Gr9sso do Sul~ sobre as.Precãrias
.condições de tráfeg~· em Q'ue se en-contra a BR-267, no 'tiecho compreendido enti-e os M u,11icfpios de
Jardim e .Rio ~dlhante,. n~_quele

EStado.

·

L2.:f. - Comõiiiciú;ào da Presi~
déncia

Recebimento dos Avisos nvs 1·
SP e 3JwSP, do Sr. Presidente do
Tribunal de -Contas da União, enw
caminhando ao Senado os quadros
de resumo das sanções aplicadas
nos períodos d"e 9-ll a l~-1_2-82, e
de 16-12-82 a 24-2~83, bem-como
discriminação _dos recursos provi-

a

dos

J)OS

mesmos períodos por

aquela Corte de contas.
1.2.4.- ~itu!a_ de 'rit'ojetos
Projeto de Lei do.Senàdo ri! 16-,
de 19_83, de autoria do Sr. Senador
Ped-i-o Simon, que revoga o
Decreto-lei n<? 2.0 12, de 25 de janei~
ro de 1983, que "dá nova redação
ao art. 29 da Lei nç- 6.708, de 30 de
outubro de I979,_ql:le-dispõe sobre
a correção automâtíca dos salários,·
·modifica a política s31arial e dá ou~
tras providências".
P.ro'jeto de Lei do Senado n~ 17,
de 1983, de autoria do Sr. Senador
Itamar Franco, que ''assegura aos
.empregados. optantes. pelo Fundo

de Garantia o direito ao adicional
de dez por cento nos casos de rescisão indireta do contrato. de trabalho e dá outras providências".
Projeto de Lei do Senado n"' 18,
de 1983, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que "veda .a
aquisição de títulos de empresas es~·
taiais ou ôutras-que gozem de- favor
ou incentivo fiscal-às autoridades e·
nas condi~ões que espeCifica".
Projeto de Lei d_o Senado n9 19,
de 1983, de autoria do _Sr. Senador
Henrique Santillo, que "revoga dispositivo do o~retO-Iei n9 3.688, de
3 de outubro de 1941 (Lei das Con~
travenções .Penais), para o fi(n de
exclUii a cOntravenção da vadiageni".
Projeto de Lei do Senado n9"20,
de 198.3, de autoria do Sr. Senadqr
Henrique Santillo, que "altera dispositivo da Lei n9 5.869, de II de
janeiro de 1973 (Côd(g:o de Processo' Civil), ,at'ribuindo impenhorabilidade·ao imóvel utilizado como residênci'a da · fain.íÚa do devedor e
aoS móveiS de uso doméStiCo".

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de São Miguel do
Oeste, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29
da Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida
consolidada em Cr$ 149.999.653,53 (cento e quarenta e
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinqüenta e três cruzeiros e cinqüenta e três. centavos), correspondentes a 121.027 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove_cruzeiros e trinta e nove centavos), vi~
gente em outubro de 1981, a fim de que possa contratar
um empréstimo de igual valor junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A, este na
qualidade de age~ te firi8riceiro do -Banco Nacional da
Habitação - BNH, destinado à execução de obras de
drenagem pluvial e complementação de meio-fio e pavimentação, 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, 18 de março 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' 23, DE 1983

Aut~riza o Governo do Estado de Santa Catarina a
elevar em CrS 55.527.500,00 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sête ~ii e quinhentos cruzeú'os) ~ montante de sua dív~da consolidada.
Art. 19 É o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos da art. 29_ da. Resolução n"' 93, de II de ou·
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 55.527.500,0tf'(círi(jüenta e cinco milhõeS, quinhentgs:~ vinte e sete mil e quinhentos cruzeiros) o mon~
tante de sua dívida consolidada·, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junta à Caixa Eco·
nômic.a Federal, mediante a utilizaçã'o de recursos do
F~ndQ de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
d(:stinado à ex.ec~ção de projeto de fomento à produção~

0458
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1.2.5. N~'s

Requerimentos

361 a 375, de 1983, de desar-

quivamento de proposições que
mencionam.
1.2.6. - Apreciação de matérias
Redações frnaTs dcis-Pi'õjetos de
Resolução n9s 53,65,73,139 _e 162,

de 1982, Aprovadas,-iicis tCrrriOs dos
Requerimentos n<:>s 376 a 380. A
promulgação.
Requerimento nl' 359j83, lido
em sessão anterior, de autoria do
Sr. Jorge Kalume e outros Srs. Senadores solicitando a rCa\ização di
sessão especial destinada a homenagear a memória do Senador José
Guiomard. Aprovado.
1.3.- ORDEM DO DIA
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Estado de Sergipe a elevar em Cr$
3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e três
cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada. Aprovado. À Comissão de Redaçào.

Requerimentos n~>s 158 a 160,
de 1983, de desarquivamento das
proposições que mencíonam. Ap-rovados.
-Requerimentos n9s 161 e 162;

- -Projeto ãe R_eSoruÇào n~>

posiçõeS" que mencionam. Votacão
adiada, por falta de quorum regi~ _
mental para o prosseguimeii.io da
sessão, fendo usado da palavra no
encaminhamento da votação do
Requerimento n~' 161/83 o Sr. José
Frage\li.

233/81, que S.ütorlza ã Prefeitura

Municipal de São loaquim (SC) a
elevar em Cr$ 15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida
consolida. Aprovado. Ã Comissão
de Redaçào.
-Projeto de Resolução n"
50/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rio Brilhante (MS) a
elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis milhões, novecentos e cinqücnta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. Ã Comissão de Redação.

-Projeto de Res_oluçào n~"
114/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Curitiba (PR) a elevar em CrS 4.606.655.502A2 (qUa--tro bilhões, seiscentos e seis mi-Projeto de Resolução n"
lhões, seiscentos e cinqüenta e cin158(82-, -que autoriza a Prefeitura
co mil, quinhentos e doiS á"uzeifos
Municipal de Rondonópo!is (MT)
e quarenta e dois centavos) o mona elevar em CrS 73.169.9"0o;oo (setante de sua -dívida consolidada.
tenta e três milhões, cento e s.essenApro,·ado. Ã Comissão de Rei:i e nove mil e novecentos cruzeidaçào.
ros) o montante de sua dívida con- Projeto de Resolução rl~>
Sõlidada. Aprol-·ado. Ã Comissão de
187/81, que autoriza o Governo do .RedaçàQ._

programação e comercialização do artesanato, naquele
Estado, obedecidas _as condições admitidas pelo B::~nco
Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra effi vígO-r na data de;
sua publicação.
Senado Federal, 18 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 18~ Sessão,
em 18 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 4 7~ Legislatura

Presidência do Sr. Raimundo Parente

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, A-CHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume ......... Eunice Michiles - Raimundo Parente- Claudionor- Roriz -=-. GãJVão Modesto - Odacir Soares - Gabriil Hermes - Alexandre Costa João Casielo- José Saf.ney _:_Alberto Silva- HelvJdio
Nunes- Almir" Pinto- José Lins.--= Carlos AlbertoMartins Filho.- Humberto Lucena- Aderbal Jurema
- João Lúcio - LOUriV:Il Báptista - Passos Pôrto Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior -lta;,ar Franco
-Alfredo Campos -"Hinric}u~ s·::~-õtillo- Maúro Borges - GaStão M.ü1ier -José Fragdti -- Affonso Camargo -- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo P::~rente)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta :::~ sessão.
Sob a-proleçào de Deus iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. ]9-Secretárlo procederá à leitura do Expediente.

-

164 a 170; 172 a 184; 189 a 193, de
1983, de desarquivamento das pro-

1.4.- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESS.Ã-0. ENCERRAMENTO.
2.- GRUPO BRASILEIRO
DA UNIÃO INTERPARLAMEN·
TAR
Ata da sessão plen-ária do Gru·
po, realizada em 7-2-&3
3.-ATAS DE COMISSOES
4.- MESA DIRETORA
5.- LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
6.- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER

~''

32, DE 1983

Redação final do PrOjeto de Decreto Lêgfslativo n9
15, de 1981 (n" 94/81, na Câmara dos Deputados).
Rela1or: Senador Claudionor Rorfz
A Comissão apresenta a redação fmal do Projeto de
Decreto Legislativo n~' 15, de 198\ (n~' 94/81, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre os
Usos Pacíficos na Energia Nuclear entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República da Co~
lômbia, assinado em Bogotâ, a 12 de março de 1981.
Sala das Comissões, 18 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Jorge
Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 32, DE /983
Faço saber que o. Congresso Nacional apro~'ou, nos terinos-ao·-·art. 44, inciso /, da ConstituiÇão, ê. eu.
- - - - - • Presi_dente do ~enad? Federal, _pro~~lgo
o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
N~>
, DE 1983
Aprova o texto do Acordo sobre os Usos Pacíficos
da Energia Nuclear, assinado entre os GovernoS da
ae.pública Federativa do Brasil e da República da Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 19~1.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Acordo sobre os Usos
Pacíficos da Energia Nuclear, assinado entre os GÓvernos da República Federativa do Brasil e da República da
Colômbia, em Bogotá, a 12 de março de 1981
Art. 2<:> ESte Decreto -LegíslãtivO -entra em vigor na
data de sua publi-cação.

Março de 1983

O SR. -PRESIDENTE (Raimundo Parenti::)- O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos~
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Sei1.adores.
Se os lucro:s e os bons frutos do comércio ex.terior-independessem de elementos conjunturais e fossem apenas
o reflexo de uma estrutura diplomática correta e atuante,
não temos dúvida de que teria sido -melhor o nosso desempenho econômico em 1982.
Basta atentar para o relato de nossa política exterior,
através da recente Mensagem Presidencial enviada a este
Congresso,_ para nos cons.cientizarmos de que, apesar de
toda a complexidade das crisés que abalaram, politica e
economicamente, o mundo em que vívemos, foí dinâini~
coo nosso desempenho diplomático que ostentou coragem e criatividade, de par com uma surpreendente capacidade de conseguir efeitos prâticos e deduzir posições
teóricas.
Se o ano terminou com uma alarmante falta de liquidez para os nossos pagamentos e a inadiável procura do
FMI, não é menos certo que o grau de confiabilidade e a
boa reputação de nossas práticas diplomáticas contri~
buiram grandemente para que não nos fosse negada a
tão indispensável ajuda externa.
A gravidade_ de nossos_ problemas económicos foi, felizmente, compensada por uma total ausência de questões internacionais de ordem política. A distâncfa relati~
va que nos separava, até então, dos grandes cenários dos
confiitos mundiais sofreu redução perigosa com a pre~
sença militar de beligerantes no Atlântico Sül. Mas, nem
assim a proximidade geográfica com a Argeritina alterou a nossa tradicional postura de país amante da paz e
das soluções não violentas dos conflitos, de nação alheia
às pretensões hegemónicas, aos alinhamentos lucrativos
ou à subserviência fáciL
Participamos atívamente das discussões em busca da
paz, oferecemos nossa intermediação para a via conciliatôria, mantivemos sempre firme nossa atitude de não ín~
tei"verição ·em assuntos internos e nãõ faltamos com nosso apõi6 às causas generosas, humanitárias e não violentas.
Assim, buscou o Brasil um modo salutar de diálogo
com cada parceiro e cada região, e, em foro~ ir!_t~rnacio
nais ou em contatos bílaterais, apoiou a causa da independência da Namíbia e o direito de autodeterminação
dos povOs da África; condenou a institucionalização do
racismo e aproximou-se dos países em desenvolvimento;
desejou que se desse ao Oriente Médio uma trégua justa
e duradoura "que contemple os direitos de todos os povos da ârea, inclusive o do povo palestino, e respeite o direito de todos os seus Estados, inclusive o de Israel, a viverem em paz, dentro das fronteirãs internacionalmenlt"
reconhecidas".
No que diz respeito à América Latina, não se mostrolfavorãvel à iiltervenção de potências em assuntos pró-prios da América Centra( e assumiu a defesa de negociações para o encaminhamento satisfatório da diffcil
questão das Malvinas,
Embora sabendo que uma nação pode viver isolada
sem serttif um pouco como se fossem seus os dramas f
infortúnios' q:ue se precipitam Sobrei os países amigos, averdade é qUe, mesmo no auge da crise econôrriica, o
Brasil, sem problemas de fronteiras ou de natureza polfti~a, pôde concentrar seus esforços diplomãtico na obtenção de melhores resultados económicos, baseado na !
atuaç_ão em duas frentes, que o têm caracterizado modernamente, a saber:
1

"1) a busca incessante de sua presença no comércio mundial, inclusive através do desenvolvimento de novas modalidades de intercâmbio.
2) o reiterado questionamento da ordem econô- rl1ica vigente, mediante ativa participação nos foros
voltados para o estabelecimento de novas regras·que
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venham substituir as atuais, comprovadamente ineficazes, como instrumento para a recuperação".
Gostaríamos de detalhar e aprofundar um pouco mais
esta interessante e inteligente postura que vem caracterizando a nossa atual política eiterior, sob o ponto de vista econô,nico.
NãO se pode negar que o Brasil tenha marcado presença e conquistado novos espaços econôrriicos na Vida
de relação internacional, que vem ostentando flagrante
ecumenismo de parcerias.
' Prova conc;e'ia disso são as visitas que temos recebido
de Chefes de Estado e de missões diplomáticas dos mais
variados países e das mais distintas ideologias.
Reciprocamente, comprovam a afirmativa as viãgens
do Presidente Figueiredo o-u- as -de- nossO Chanceler, faii~
to a países industrializados quanto a nações em via ·de
desenvolvimento
I:. lógicO que o cantata indiscriininado com países do
Norte e do Sul, do Leste e do Oeste, não nos impede de
haver traçado, neste comércio bilateral, uma forte linha
de prioridade relativamente aoS países vizinhos e irmãos
da América Latina e da África.
Infelizmente a eclosão da crise econômica, em. sua
magnitude, impediu-nos de ostentar com mais clareza
esta vontade de colaboração, de complementaridade
com os países afro~americlinos.
Muitos programas fiCaram em meros projetas, outros
projetas em andamento tiveram de ser desativados para
que os nossos recursos financeiros fossem concentrados
em atividades de prioridade máxima ou na alimentação
do serviço de nossa dívida externa.
Mas, ainda assim, a mostrar a realidade de nosso
diálogo fecundo com os países latinos da América, pôde
ser feita a inauguração das ob-raS Oe construção civil de
Itaipu-Binacional, marco imponente da vontade de integração entre as duas fronteiras.
E pôde realizar-se, em Brasília, a XIII Reunião de
Chanceleres dos Países da Bacia do Prata, que deu margem "a proveitosas conversaÇões a reSpeito de assuntos
de interesse internacional, regional e bilateral".
Além disso, prosseguimos uma trajetória de intensificação de cantatas comerciaiS com os -países do Leste europeu para "identificaçãO de noVos segmentOs de complementaridade econômica entre as duas regiões".
Houve maior aproximação, no campo econômico comercial, com o Japão, a China outros países membros
da ASEAN.
Entretanto, o fato mais relevante a ser mencionado em
relação ao nosso diálogo com os países industrializados
foi a visita-trabalho realizada ao Brasil pelo Presidente
Reagan, que, retribuindo cortesia do_ Chefe de Estado
brasileiro, aqui esteve para um diálogo franco e construtivo, capaz de pôr às claras as sintonias e discrepâncias
- de nossas politicas econômicas, num relacionamento,
sem dúvida, mais amadurecido e menos passional.
L
Aproximamo~nos, até mesmo, do Continerite Antártico, enviando uma expedição nacional" de exploração e
pesquisas científicas na região.
E este adensamento e esta multiplicidade das nossas
relações comerciais, efetivadõs num motÜento de ampla
abertura política e de retorno do País aos ideais demo; cráticos, em razão das eleições 'gerais de nOvi:inbio, contribuíram para que voltassem para nós as simpatias de
nossos parceiros e aumentasse o peso político de nossa
voz na busca, para nós e os outros povos como nós, de
uma ordem econômica internacional mais justa e equitativa.
Soube tirar partido desta conjuntura "favorável o próprio Presidente Figueiredo, que, encarnando na sua pessoa as responsabilidades de nossa política, externa foi até
à ONU fazer o nosso discurso diplomático.
Foi, sem dúvida, um ato de coragem de nosso Chefe
de Estado, que recebeu em troca entusiâsticos aplausos
de dirigentes do mundo desenvolvido bem como do subdesenvolvido. Foi memorável a abertura por ele do de-
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bate gerãi dã XXXVII Sessão- da Assembléia Getal das
Nações Unidas, fato até então inédito da parte de um
Chefe de Estado bfasileiro.
Seu propósito foi, certamente, o de levar àquele importante foro internacional os problemas que atingiam o
. Brasil na sua ânsia de crc!scer, mas foi tambêm em nome
de todos os países pobres e menos desenvolvidos do
mundo que ele acusou e evidenciou as justiças das regras
do comércio exterior, que remunera diferentemente ricos
e pobres, tirando a estes últi_mos as justas expect~itivas de
compreensão aos Seus esforços produtivos.
Diante do mundo infeiro repetiu o Presidente Figueiredo as acusações, que a!lteriormente, em nome dele fizera, em Ca-nCÚ.n, o Ministro Saraiva GuerreirO.
Insistiu ele na nCcessidade das negociações globais
para maior favorecimento dos países do Terceiro Mundo, sob os auspícios da ONU
E bem verdade que a_ crise econômica transpôs para êpoca mais distante a ;-;-maieri<i.lizaçãO de algumas das aspirações mais legítimas da sociedade internacional, tais
como a promoção do desenvolvimento e ajustiça social
em escãla global".
~E, certamente ainda não foram implementadas as justas solicitações de nosso Presidente, numa escala geral e
abrangente.
M~s não se pode dizer que.ele tenha clamado no deserto, pois, em iminente resposta à sua fala Vecmiente, veio
até nós o Presidente Reagan com propostas revisionistas
a médio prazo e um empréstimo-ponte de alguns bilhões
de dólares para páliar, de imediato, as nossas necessidaE~.!' de liquidez.
Satisfeita _pelo resultãdo da política da franqueza, a
nossa diplpmacia permanece na mesma via do diálogo,
em busca de um melhor equacionamento de algumas
questões internacionais. Também os foros do FMI e do
--GATT têm sido palco de_suas reivindicações_ constante~
em prol do a_um~nto d_e um "a porte mais sólido de_ recursOs por parte ~e organismos financeiros, tais como o
FMI", de um_desmoronamento das barreiras protecionistas generalizadas, da necessidade de ampliação de reç_ur_s_os_ fmanceiros para fonte~ alternativas de energia.
~_Aigurnas conquistaS recentes neste sentido foram, sem
dúvida, fruto de nossa veemência nestas soliCitações embenefício da economia, não só do Brasil, mas de todos os
parceiros do mundo em desenvolvimento.
É importante relemb!ar, para finalizar, que todo o
moderno discurso diPl-omático brasileiro tem visado a
moStrar o Brasil de maneira contraditória, no entender
de alguns, como país em desenvolvimento e como nação
do Ocidente. __

_Q discurso que busca diálogo e tolerância diz emprestar a sua contri~uição "àdefe~a dos valor~ mais expressivos do ideário do Ocidente e às aspirações mais válidas
do Terceiro Mundo".
. Na -Es~oi~ Superior de Guerra, em setembro de 1982,
pôde afirmai o nosso Chanceler: 'D_etttro de uma linha
moderna, mas firme e presislente, o Brasil identifica no
Diálogo Norte-Sul_um dos melhores veículos de que dispõe para sua mensagem: o diagnóstico da seriedade e
abrangência da crise econômica internacional, a necessidade de preservar, no processo_de recuperação, os inter~ses d.os países em desenvolvimento e a clara mutuatidade de interesses econômicos entre o mundo desenvolvido e o mundo em desenvolvimento. Na ótica brasileira,
o Diálogo comporta uma dimensão ideal, que se traduz
na busca da eqüidade entre as nações, mas comporta,
igualmente, uma vertente prática, refletida no esforço de
~?bter _benefícios comerciais viáveis e co_ncretos".
E, ao buscar uma remodelação dos parâmetros de
convivência, sabe o nosso País_ que "uma ordem em que
haja resp"eito, pela diferença, possibilidade de harmonia
e_~~forço para transformação seria a que permitiria uma
efetiva superação da situação de crise e de desigualdade
em que vivemos; é a forma mais autenticamente ocidental de entender o processo internacional e projetar a superação de seus impasses e limites".
4

Sábado \9 0459

Na mesma conferência do Chanceler Saraiva Guerreiro est~o os resuhados positivos desta postura, visando a
realçar nossa comunhão com os valores do Ocide:nte
cristão e nossas necessidades primeiras de países__ do_ T~r
ceiro Mundo,--ã:inda não totalmente realizado nos ·seus
objetlvos de ordem econômico-social:
Pondera, lucída~ente, o conferencista:
"'Nosso melhor_ resultado foi o de transformar
nossas divergências em questões tópicas, esvaziadas
das conotações da dialética da inimizade. E nossa
presença se torna confiável, ouvida na medida em
que a disposição para o diálogo se frutifica em ações
concretas ...
...0 bom vínculo Brasil-Ãfricã gera interesses entre europeus e norte-americanos -no diálogo político
conosco; da mesma forma, o bom vínculo do Brasil
cõln ~{EurOpa Ocidental e com os Estados Unidos
da América, porque nãO tem conotações de subordinação, é relevante para terceiros; nossas relações
densas e fraternas com as capitais latino-americanas
são extremamente úteiS- e não apenas regionalmente."
Não podemos negar que, a cada dia e a cada visita de
nossos parceiros, a nossa política exterior vai ostentando
os benefícios acima eXpostOs, malgrado as crises e os fo-cos de tensão universais.
Só queremos desta tribuna, desejar à nossa Diplomacia que o ano de 1983 seja mais ameno e menos diflcil
para que o nosso Brasil, mesmo sem ter aquele "excedente de poder ou de atração cultural, econômica ou pÕlftica'' possa manter a confialwa que todos depositam em
sua presença entre as nações, dirigida "pela coerência,
pelo escrúpulo em ser autê~tico e veraz no diálogo com
os demais países", como tão bem assinalou, em síntese
recente, o principal dirigente de nossa Diplomacia.
Era o que tíri:hamos a dizer, Sr. Presidente. ( Muíto
beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Conce·
do a palavra ao n'obre Senador Almir Pinto.

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÀ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESfD~NTE (Rimundo Parente)- Concedo a palavra, para uma breve comunicação, ao nobre Senador José F!~gel!i.
O SR. JOSR FRAGELLJ (Para uma comunicação.
Sem revisão-do oràdOr:) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A I!Jinha inter~ençàq é breve, Jllais para ler um telex
que reCebi do DepuÍado estadual Ivo Cersósimo, sobre
as condições das rodovias de escoamento de safra num
dos municípios mais produtores de Mato Grosso do Sul,
que é _o de Maracaju .
Antes disso, porém, Sr. Presidente, eu gostaria de me
_congratular, hoje, com o Senhor Presidente da República, pelo menos uma vez. Eu acho que quando o Presidente pratica um ato de-C_ofagem.moi-al, ele também deve
ser homenageado.

O Sr. Lomanto Júnior- Muito bem!
O SR. JOSE FRAGELLI- Pena que não tenhamos
mais oportunidades de prestar tais homenagens a Sua
Exceléncia.
Refiro~me ii. decisão do Senhor Presidente da Repúbli~
ca de vetar a realização da Copa do Mundo de Futebol
aqui no Brasil. Estive atê para passar um telegrama ao
-senhor Presidente João Baptista de Figueiredo, Já da minha Aquidauana, tão tocado fiquei por esse ato de Sua
Excelência, enfrentando, sem dúvida, uma opinião
pública dominante em sentido contrário. Mas, nestes
momentos é que a autoridade deve tomar atitude que
convém ao nosso País. Por melhores que fossem as demonstrações feii.as de qu-e o Brasil lucraria J 50, 200 ou
250 milhões de dólares com a realização .da Copa do
Mundo em nosso País, o momento não era para que a
suprema autoridade admitisse a realiz<ição desse certame
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em nosso País, diante das dificuldades que nós enfrentamos e do clirila psicológico que daí decorre. Sem dúvida
nenhuma, por melhores que fossem as vantagens materiais da realização da Copa ilo Brasil, essa atitude seria, e
com toda razão, muito riial compreendida lá fora, quando o Governo, e me parece que, além do Governo, todos
nós que temos uma- parcela, por menor que seja, deresponsabilidade na condução da vida pública deste Pafs,
anunciamos querer praticar uma política de austeridade
financeira em nOsso País.
De sorte que essa repercussão, que mesmo aqui dentro, pelas pessoas esclarecidas, seria deplorável, porque
mal recebida a decisão de realizar a Copa no Brasil, arepercussão seria muito mais deplorável lá fora.
Quando o Senhor Presid~nte da República pratica um
ato_ c_omo esse, afontando, sem dúvida, uma opinião
pública mal preparada para compreender a verdadeira
situaçã-o do País, frente ao natural entusiasmo de assistir
aos jogos da Copa do Mundo em nosso País, quando o
Presidente pratica um ato como esse, Sua Excelência
deve merecer o nosso apoiO e os nossos aplausos. E isso
que hoje faço aqui, como brasiteiro e como Senador da
República.

O Sr. Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE FRAGELLI - Pois não.
O Sr. Gabriel Hermes- Nobre 'Se-nador, V. Ex~ começou por dizer que se sentia bem ao tomar conhecimento de uma decisão do Senhor Presidente âa República, para com ele congratular-se. Devo dizer a V. Ex• que
não nos surpreende o gesto. V. Ex' sempre foi um ho·
mem respeitado nesta Casa e por todos nós, corajoso
para defender os pontos de vista com aquilo que está de
acordo e também disc_ordar com 6 que não está de acordo. De modo que confesso que não me surpreendi e louvo V. Ex~, que, com essa atitude, apenas aumenta a nossa admiração por V. Ex•.
O SR. JOSE FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
Sr. Presidente, o telex que recebi, e devo dizer que ele é
dirigido aos Srs. Ministros dos Transportes, do Planejamento e da Agricultura c apenas repetido neste que me é
enviado, é o seguinte:
"Excelentíssímó Senhor senador:
Para conhecimento de V. Ex!, para que medidaS
urgentes sejam tomadas, transcrevo Telex que nesta
data estou expedindo aos Exm'i's Senhores Mlnishos
dos Transportes, Planejamento e Agricultura, esperando merecer de V. Ex• uma atenção toda especial
para o assunto, visto ser do mais alto interesse do
nosso Estado.
Excelentíssimo Senhor Ministro:
Representando os anseios da classe produtora de
Maracaju _e Região! respeitosamente dirijO-me a V.
Ex' para solicitar seja-~ determinadas medidas "urgentes" para restauração da Rodovia BR-267, no
trecho que liga o Município de Jardim a Rio Brilhante, visto encontrar-se em -precarfssimãs condições de tráfego, sem as mínimas cOndições de escoamento da produção, cuja colheita, considerada
super-safra, teve início nos últmOs diaS.
Para orientação de V. Ex•, informo que a cons_ervação do trecho que liga o Município de Jardim a
Maracaju está afeto a CER/3, sediada no primeiro
município, eqmrnto o trecho que liga Maracaju a
Rio Brilhante tem sua conservação subordinada ao
DNER."
Sr. Presidente, devo abrir um parêntese para dizer que
procurei comunicar-me com o DNER, mas, até este momento, o DNER não tem os recursos para atender a essas necessidades, e já estamos em março. Por- exenlplo,
no meu Estado de Mato Grosso do Sul, assim como em
outros Estados, no período da safra, acho que o DNER
deveria fazer um esforço especial para, arrecadar recursos que ainda pudessem vir, para atender aos casos urgentes como este de Maracaju.
As estradas do sul de Mato Grosso do Sul, como as do
Paraná, onde não são asfaltadas, mas apenas encasca lha-
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das, às vezes até sem cascalho, só raspadas pelas máquinas, nessa época das chuvas, se não houver uma conservação permanente, elas se tornam simplesmente intransitáveis. Daí, a urgência de o DNER vír em socorro, não
apenas de Maracaju, mas de toda aquela tegião, onde,
em geral, as chamadas estradas vicinaís não são paVimentadas, as chamadas estradas de produção, de escoamento das safras.
-"Por _outro lado, informo, ainda, que no trecho
Maracaju-Rio Brilhante, em algumas partes foi
dado início ao preparo da pista para posterior asfaltamento, o que aciiibou nãO ocorrendo, tendo sido a
obra totalmente abandonada, inclusive com a retirada das máquinas que lá operavam. Esta medida
com as últimas chuvas que caem constantemente na
regiãO, em muito pioraram a Situação- da rodovia,
tornando-a um verdadeiro suplício para os seus
usuãrios e um martfrio q_ue em rTtuito preocupa aos
ãg-ricultores_que estão em fase de colheita e precisam
escoar a sua produção.
Sem exagero algum, poderitos antecipar a V. Ex•
que a situaçãO chega as raias do desespero pois inúmeros agricultores estão perdendo os seus produtos
por falta de condições para retirá-los de suas lavouras e, o que é pior, a capacidade de armazenarriento
do município praticamente se esgotou, não existindo, portanto, como guardar o produto para um posterior escoamento para os centros consumidores."
E Maracaju já é um municípiO que coilta com b"astante
armazenamento, seja da cooperativa lá existente, seja de
uma firma particular de produção de sementes, que possui grandes armazéns, além de outros particulares. Mas,
como ressalta o Sr. DeputadO, nesta cOmi.in"ícaÇão, Maracaju, felizmente, está à frente de uma supersafra que já
venceu toda a capacidade de armazeharilento do município.

"Por outro lado, acredito não ser justo o.d~caso
cõm que vem sendo tratado o problema, jã que a laboriosa e sofrida classe produtora da região atendeu
o chamamento do Governo Federal.
Acreditou e ainda acredita, pois jamais colocou
em dúvida, a· sinceridade de propósitos do Ex_cele:ntíssimo Senhor Presidente da República, que
conclamou a todos .a produzirem mais, tantO isto ê
verdade que só no municfp-ío de Maracaju estima-Se
uma safra de mais de três milhões de sacas do produto, entre soja, arroz e milho. Parte desta produção encontra-se em vias de se perder, com conseqüente prejuízo para os agricultores e, o que é mais
grave, para nosso Estado e a Nação, que atravessam
viOlent"ã crise econômico-financeíra, que somente
poderá ser superada em esforço conjunto..:....: Brasil e
brasileiros:
Num chamamento todo especial, asselnelhado a
-Um .. s-os ürgente", apelo a V. Ex• para que as medidas pleiteadas sejam tomadas de imediato, com a
restauração da rodovia antes citad-a, dando-lhe condições de trá_fego para_ escoamento da produção de
ulna rica e próspera- região, assim como, devolvendo
a confiança- e otimisrilo a -inúmeros agricultores que
se- encontram à hCira de um deS-ânhrio totãl.Na certeza de que o mais alto espirita público de
V. Ex• sempre presente em vossa trajetória ministerial, se sensibilize para a solução do problema em
foco, em meu nome e em nome da classe produtora
de Maracaju e região envio sinceros agradecimentos, subscrevendo-me.
Cordialmente
Depu! ado I vo Cersosimo".
Sr. Presidente, OQtem, dia-nte deste telex e de um comunicado -telefónico que recebi, procurei entrar em cantata com o DNER e com o Departamento de Obras do
Ex6rcito, porque a CR-3 também tem a sua particípaÇão
na conservação não desse trecho da estrada, mas no de
Maracaju ll Jardim, e parece-me que as providências estilo sendo tomadas.
Em todo caso, gostaria de dirigir daqui um apelo todo
especial '-lO Ministro dos Transportes, Dr. Cloraldino Se-

vere, que conheço, sei do seu espírito público e sei interessado nas boas causas - quando fui Governador, S.
Ext serviu muito bem ao Estado de Mato Grosso. Por is-so;-e.Üou bastante esperançado
o apelo que- faço ao
mesmo tempo ao Ministro da Agricultura, ao Ministro
do Plane]amento, mas, sobretudo. ao Ministro Cloraldíno Severo, para atender a essa situação que exige providências irilediatas. Estou certo de que não apenas em
Maracaju, pois todo o sul de Mato Grosso é hoje um
grande produtor de cereais.
Muito obrigado. (Muito bem!)

com

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Luiz Cavalcante- Albano FrancoLuiz Viana- João Calmorf- José lgnâcio- Amaral
Peixoto - Amaral Furtan - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Através dos Avisos n"'S 1-SP, de 5 de janeiro de 1983, e31-SP,
de JO do corrente, o Senhor Presidente do Tribunal de
Contas da União encaminhou ao Senado os quadros de.
re~<;umo das sanções aplicadas nos períodos de 9 de novembro a 14 de dezembro de 1982, e de 16 de dezembro
de 1982 a 24 de fevereiro do ano em curso, bem como a
discriminação dos recursos providos nos mesmos períodos por aquela Corte de contas.
Os expediente.'> foram encaminhados, com oficio, à
Co~issào de Finanças, para c~mhecimento.
O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)- Sobre a
mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr. ,.,._
Secretário.

São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 16, DE 1983

Revoga o Decreto-lei n<? 2.012, de 25 de janeiro de
1983, que "dá nova redaçào ao art. 2'í' da Lei n"'
6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a
correção automática dos salários, modifica a política
-- -salarial c dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. J>:> Fica revogado o Decreto-lei n"' 2.012, de 25
de ja!)eiro de 1983.
Art. 2~ Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Não é necessário proceder-se a uma anâlisejurídica do
Decreto-lei n>:> 2.012, de 1983, para afirmar, com toda
certeza, que o mesmo não encontra respaldo no Direito,
sendo flagrante sua inconstitucionalidade.
Por outro lado, são inconsistentes os argument~
constantes. dos considerandos que pretendemjustificá~lo;
Afirm_a-se que é necessário modificar a Lei n9 6.708, dc30-10-79, com a ''finalidade de assegurar à indústria bra-sileira condições de competitividade que lhe permitam
sustentar esforço de exportação condizente com os obje~
tivos estabelecidos para o reequilíbrio das contas externas". Ou seja, segundo os tecnocratas do governo é preciso, uma vez mais, transferir para os assalariados, o
peso da profunda crise que nos atinge e que ê resultado
do desvario administrativo,,da megalomania, das fraudes c_ da corrupção inerentes ao autoritarismo pOlítico e
ao modelo eçonômlco em vigor.
Não é lugar para fazer um estudo sobre quais as "empresas brasileiras" que o governo pretende ajudar a exportar. Mas, como é sobejamente sabido, as empresas
multin<.Ldonais, o capital estrangeirO, controla -60, 70" e
até _8._@ dos setorcs de ponta do parque industrial instt:Jado nu Brasil. Log_o, e, uma v_cz mais, mete-se a mão no
bol~o do trabalhador e enche-se os cofres das empresas
multina<..·ionais.
Vale n.-ssaltar também os diversos pronunciamentos
de crltidades P'ltronais, contra o referido Decreto-lei, expostos pelos meios de comunicação nacionais.
N~o será. jamais, com atas como este que superaremos- o atraso cconômico e social, a fome, o subemprego,
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alastram~

de I 9~0. passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus parágrafos:

O Decreto-lei em questão é lesivo aos interesses dos
trabalhadores do país. Reduzirá. o poder aquisitivo dos
consumidores, agravarâ a recessão em que vivemos, é
autoritário e desrespeitoso para com o Congresso Nacional, porque altera uma Lei discutida e aprovada por esta
Casa.

"A ri. 1..,- A Correção efetuar-si-ií"segundo a diversidade das faixas salarias e cumulativamente, obw
servados os seguintes critérios:·
l_.:...... até 3 ·ctr.ês) vezes o valor do maior salário
mínimo, multiplicando-se o salário ã:jlúitado por um
fato r correspondente a 1,0 da varíação semesiral do
fndice Nacional de Preços ao Consumidor;
I I - de 3 (três) a 7 (sete)- Salários mínimos
<lplicur-se-á, até o limite do inciSo anterior, a regra
nele contida e, no que exceder, o fator 0,95;
III- de 7 {sete) a 15 (quinze} salários mínimos
aplicar-se-ào, uté os limites dos incisos anteriores, as
- regrus neles contidas e, no qUe exCeder, o fator 0,8;
IV- de 15 (quinze) a 20 (vinte) salários mínimos
aplicar-se-Uo, até os limites dos incisos anteriores, as
regras nel~s contidas e, no que exceder, o fato r 0,5;
V- ucima de 20 (vinte) salários mínimos
uplicar-se-ào as regras dos incisos anteriores até os
respectivos limites e, no que exceder, o fatorO (ze-

o desemprego e outros males que aumentam e
se por toda nossa pátria.

&!la das Sessões, 18 de março de 1983.- Pedro Sinum.

LEGISLAÇAO CITADA

Decreto-lei

n~

2.012, de 25 de janeiro de 1983

D~

nova redação ao artigo 29 da Lei n9 6. 708, de
30 de outubro de 1979, que udispõe sobre a correção
automática dos salários, modifica a política salarial,
e dá outras providências".

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, e
Considerando a necessidade de assegurar à indústria
brasileira condições de competifiVidade que lhe permitam sustentar e.<;forço de exportação condizente com os
objetivos estabelecidos para o reequilíbrio das contas externas;
Considerando a conveniência de preservar a capacidade de investimento e_de geração de _empregos do sistema
produtivo, proporcionando-lhe, ao mesmo tempo, condições de cumprir suas obrigações para com a Fazenda
Pública;

ro).

* ,, ..............

<o.> • • • • • • • • • • • • • • • • •

----·····----?-.< ..

····~~·--··-~--·· ..
Art. 2.., O presente Decreto-lei entra em vigor na
d.ata de sua publicação, revogadas as disposições em
conLrC!rio.
Joâo Figueirl•do - Presidente da República.
§ 2Q

Muri!I1~_Macedo.

Amôuio Dt•/jim Netto.
(As Comi.w)es de Constituição e Justiça, de Legis-

·!a,·ào Social e de E,·(momia.)

COnsiderando a imperios11.- necessidade de conter a
pressão exercida pelas empre....-as do Governo sobre o Tesouro Nacional- que, só em 1983, ter.á de repassar.:IheS
cerca de três trilhões e trezentos bilhões de cruzeiros para
cobrir de....-pesas correntes e aumentos de capital;
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Considerando que a presente sistemática salarial, determinando reajustes acima do lndice Nacional de
Preços ao Cons_umidor para os salários mais baixos, ao
incidir nas empresas do Governo que possuem quadros
organizados, vem contribuindo para aumentar a referida
pressão;

O Congresso Nacional decreta:
Art. I~ O artigo 69, da Lei n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, pLlSSa a vigorar com a seguinte redação:

Considerando que a diferença entre.a composição da
massa salarial dos contribuintes e dos beneficiários da
Previdência Social vem acarretando_ sensível descompasso entre o que é arrecadado e o que é pago a titulo de beneficio, exigindo, desse mõdo, recursos adicioitais dO TCisouro para a necessária cobertura;
Considerando que semelhante descompasso diz também respeito aos servidores públicos e autárquicos da
União, Estudos, Territórios e MUilicíPios, viSto quC~ apelr de excluídos da_correção s_emestral automática de saJários, passam a beneficiar-se desse- siStema- guindo ingressam na inatividade;
Considerando que, diante disso, impõem-se medidas
imediatas capazes de ordenar as finanças públicas, garantindo a prestação de serviços a cargo das empresas do
GovernO, a saúde orçamentária da Previdência Sõcial a
manutenção do nível geral de emprego, tanto no setor
público como no privado, o que-; eni Ultima análise, redunda em beneficio real para a segurança dos trabalhadores;
Considerando que, por- força do artigo 170, § 2~>, da
Constituição da República, as empresas do Governo e as
cmpresus privadas devem ser regidas pelas mesmas normas:
Considerando que O reajustamento salarial deve ser
feito com o menor custo social e com a preservação do
caráter automátiCO e tcdistribufivo da atual política de
:-õalários:
Considerando, finalmente, que as modifiCações seguintes não só preservam a recomposição.semestral e automúti<.:a de salários, como continuam g-arantindo o poder de compra de cerca de 90% (noventa por cento) dos
trabalhadon.-s brasileiros, decreta:
Art. I" O artigo 29 da Lei n9 6.708-, de 30 de outubro
de !979, modificado pela Lei n9 6.886, de 10 de dezembro

e

Assegura aos empregados optantes pelo Fundo de
Gatãntia o direito ao adicional de dez por cento nos
casos de rescisão indireta do contrato de trabalho e dá
outras providências.

"Art. 6'<' Ocorrendo rescisão do contrato de
trabalho, por parte da empresa, sem justa C'o:l.usa, ou
do empregado, nos termos do artigo483 da CLT, fi~
cará aq·uela obrigada a depositar, na data da dispensa, a favor do empregado, importância igual a 10%
{dez por cento) dos valores do depósito, da correção
monetária e dos juros capitalizados na sua conta
vinculada, correspondente ao período em que o emw
pregado trabalhou na empresa."
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ruz:lo de ato ou comportamento reprovável ou incompatível com o exercício da atividade.
A legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Ser~
viço que instituiu sistema alternativo ao da indeni~
~ªÇàojestabilidade procurou equiparar, em termos pecuniúrios, o valor du indenizaçào a ser recebida pelo empregado numa e noutra hipótese. Ao depósito mensal
correspondente a oito por cento dos rendimentos auferidos acrescenta-se a correçào monetária, os juros e, ao -final, uma multa equiValente a dez por cento do total depositado quando a dispensa ocorrer sem justa causa. Segundo a referidc.tlegislação, entretanto, não incide a multa quando u resCiSãO, embora por c-ulpa-do empregador,
se der por inciativa do empregado. São as hipóteses previstas no art. 483 di! Lonso!idação das Leis do Trabalho
que caracterizam falta grave da empresa e autoriza o
obrdro a dar por finda a relação jurídica empregatícia.
Efetivumentc, seria inadímissível que um empregado fosse obrigado a pennanecer na empresa quando dele fossem "exigidos serviços superiores às suas forças, defesas
por lei, <.:ontrárioS. aos bons costumes, alheios ao contrato" ou corresse .. perigo manifesto de mal considerável",
Não obstante, os ~·optantes" enquadráveis em tais hipóteses não fazem jus ao já mencionado adicional devido a
uma lamentável l<.~cunu legislativa,
Tem ainda a presente proposição poiescopo acrescentar ao elenco de situações previstas no ·art. 483 da CLT
uma que autoriza a rescisão do contrato, por iniciativa
do trabalhador, toda vez que o serviço exigido contraria
"<.:onvicção íntima" Ou "atente cOntra o res-pectivo estatuto ·profissional". E o _caso do médico que, sendo em~
-PregadO de umu deternilnada entidade que resolva estim~ILlr o uso de contraceptivos, sinta-se inibido de assim
orient:tr os pacientes em razão de suas convicções religiosas ou morais. E igualmente a situação de um escritor, jornalista ou homem de letras que seja compelido a
sustentar idéias incompatíveis com a sua formação filosófica. Contempla~se, fi-nalinerlte,- a posição do profissional que, sujeito ils imposições e interesses econômicos da
c_t'!lpresa, seja forçudo ~agir contrariame_n_te ao que dis- -pCre-o eStãtuto_ da funçãO. Temos que _a esfera de privacidLJde íntim~ ·do indiYídu_o, inclusive no que tange a suas
convicções. deve ser preservada contra quaisquer agressões externas por ser condição inerente à própria dignidade do ser humano.
A proposição cril-Pauta tem em mira aperfeiçoar o ordenamento jurídico-trabalhista compatibilizando-o com
os reclamos de u~u sociedade crescentemente preocupada çom os valores fundamentais que devem nortear o
comporLamento social do homem.
Sala das Sessões, 18 de março de 1983. -Itamar Fran-

Art. 29 O artigo 483 da Consolidação das Leis do
Trabalho- passa a vigorar acr~c_ido da seguinte letr<~;:
''h)- o empregador determinar a prática de ato
·que contrarie sua convicção íntirria ou atente contra
_o r~p_çctivo estatuto profissional."
Art. 3~
cação.--Art. 4\'

Esta lei entra em vigor na data de sua publiSão revogadas as disposições em contrário.
Justificação

O capítu"lt? da Consolidação das Leis do Trabalho que
disciplina os direitos do empregado por ocasião do término da relação empregaticia assegura a este o direito a
urtfü indenização propordonal ao tempo de serviço tires~
fadO à empresa toda vez que o trabalhador "não haja
dado_ motivo para cessação das relações de trabalho."
Assim é que, tanto na hipótese de dispensa imotiVada
quanto n<t chamada "rescisâ:o indireta" como ainda nOs
crisO$ de força maior, faz jus o obreiro a um ressarcimento- p·ecuilfú"rio -Calc.ulado em função do lapso de t~mpo
quC-'CstcVe-à disposiÇãO do empregador. A idéia subjacente ao preceito é a de que o trabalhador deve, em
prindpio, ser indenizado quando do rompimento do
víncUlo laboral. Excetuam-se, apenas e tão-somente, as
hipóteses de haver ele dad9 causa a tal acontecimento em

LEGISLAÇAO CITADA
-Lei n{' 5.107, de 13 de setembro de 1966

-Art. 6\' Ocorrendo _re_scisão do contrato de trabalho,
por parte da cmpre.<>a, sem justa causa, ficará esta obrigada a pagar diretamente ao empregado optante os valores
rdutivos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao
imediutamente anterior, que ainda não houver sido recolhido ao BanL:o-Depositái-io, além da importância igual a
I (Y:~, (dez por cento) desses valores e do montante dos depósitos. du correçào monetária e dos juros capitalizados
na sua çonta vincu Iada, correspondentes ao período de
tr:tbalho na empresa.
§ ]\' Quando ocorrer despedida por culpa recfproca
ou força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o
perçentual de que trata este artigo será de 5% {cinco por
· _- ~c~lo), o9rigada a empre~a-aos demais pagamentos nele
~ previstos.
S 21' As importündas de que truta este artigo deverão
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de
trabalho, observado o disposto nos parágrafos do art.
.477 da CLT, c eximirão a empresa exclusivamente quanto aos valores discr-iminados.
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Decreto-Lei n'? 5.452, de ]9 de -maio de 194J
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato c pleitear a devida indenizaçào quando:
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças,
deft:sos por lei, contrários aos bOJlS costumes ou alheios
ao contrato:
bJ for tratudo pelo empregudor ou por seus superiores- hierárquico~ com rigor excessivo;
c) correr· perigo manifesto de mal considerável;
d) nilo cumprir O empregador as obrigações do contrato:
c) praticar O empregador ou seus prepostos, contra
eh: ou ressoas de :;ua família, ato lesivo da honra e boa
fama;
D o cmp-regãdor ou seus prCpostos ofeilderem-riO fisicamcntt.:, salvo cm caso de legítima defesa, própria ou
de outrem;
g) o empregador redulir o seu lrabalho, sendo este
por peça ou wrcfa, de forma a afetar sensivelmente a importúncia dos salários.
~ I~ O empregado poderá suspender a prestação dos
serviços ou rescindir o contrato, quando tiver de desempcnh<lr obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço.
2~' No caso de morte do empregador constituído
cm empresa individual, é facultado ao_empregado rescindir o contrato de trabalho.
S 3'>' Nas hipóteses das letras de g. poderá o empregado pleitear _a rescisão de seu contrato de trabalho e o
pagamento das respectivas indenizações, permanecendo
ou não no serviço até final decisão do processo.

*

(A.\ Com/.1'.\'aes de Conszituiçào e Justiça e deLegi.\'la('ào Sodiil.]

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 18, DE 1983
V cda a aquisição de títulos de empresas estatais ou
outras que gozem de favor ou incentivo fiscal às _autoridades e nas condições que especifica.

O Congresso-Nacional decreta:
Arl. I~' Durante o exercício do mandato e nos dois
{2) anos-subseq(Jentes ao seu término, o Presidente e o
V ice-Presidente da República, os Ministros de Estado,
os- S<..'Crctário!!-GcTUJS dos Ministérios, os Governaâores
c os SecretáriOs de Estado são proibidos de adquirir, sob
qualquer modalidade, ações, debêntures, bônus ou outros tftulos emitidos por companhias abert<ls, privadas
ou cs_tatais, assim como por sociedades de economia misM
ta que gozem de favor ou incentivo fiscal.
§ I~ A vedação de que trata este artigo abrange tamM
bém açÕI:!i ou quaisquer títulos emitidos pelas filiadas,
coligadas, controladoras ou controladas das empresas
referidas no capu.r e, finalmente, títulos ou valores mabiliúrios negociados no mercado de capitais, Cmitid_os I_)_~Jf _
entidades governamentais.
- -- --Q 29 Excluem-se da proibição as aquisições provenientes de sucessão hereditária, de legados e de doações testamentúrius, bem como seus frutos,
Art. 2" A autoridade que ~ransgredir o disposto nes~
ta lei sujeitar-se á à pena de reclusão, de um (I) a tr~ {3)
anos, além da perda do cargo ou mandato se estiver no
seu ex_crcícia.
Padgrafo único. A condenação implica, ainda, inabilitação para o exercício de cargo ou função pública
pelo pruzo de dez (lO) unos.
Art. 3'>' __Esta lei entrará em vigor na- data de sua
publh.:açilo.
Art. __ 4'>' RcvogamMse as di_sposições em contrârio.

Ju.çti.ficarão
O projeto que ora tenho a honra de oferect!r à conside~
raçUo da Casa é pouCa coisa- mais do que mera reprodução do Projeto de Lei n~' 3.037, de 1980, de autoria do
Deputado Audálio Dantus, que contém medida por nós
considerada da maior importância, indispensável mesmo

de ser adotadu como forma de implant:u a moralidade
na administração pública.
Os argumentos que então justificaram a iniciativa
mostram-se atualísSimos e, por i:;to, vão aqui repetidos.
Não tem sidu pouco freqüentes os casos de vazamento
de informações no IÍlcrcado de títulos e valores. Num
dos cusos, ainda na memória de quantos atuam na polltíca ou na imprensa do País, neste.-. últimos anos, o da pretcnZfidu- descoberta de Petróleu reia emPI-esa -British Petrolcum na bada.de Santos, o resultado foi uma violenta
espccúh1Ção com as uçõcs da PETROBRAS:
O mesnw já sucedeu com outras ações negociadas em
Bolsa.
Em 197!:!, por exemplo, veio a púb-lico a informação de
que o então Presidente Ernesto Gcisel subs<:re\'era para
Jins de incentivo fiscal, com vistas à sua C:eclaraçào de
rendimentos. determinada quantidade de ações de empresa situada nLl área da SUDENE. Ficou no ar aindagação do _ror que ·teria havido tal escolha. Por que não a
-d~O-uira-Cffiprcsa igualmente beneficiada com incentivo
fiscal?
Assim, para sulvuguardar o interesse público e a própria honorubilidade dos detentores de cargos executivos
públicos, princ::ip:.llmeme a nível de primeirO escalão,
propomos uma proibiçiío severa quanto à aquisição de
títulos na furma especificada nos diversõs dispositivos
do projeto.
Sala das Sessões, 18 de março de 1983. --Henrique
Sam ii/o
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DL-'1.:reto-lei n? 3.6!)8, de 3 de outubro de 1941

LEI DAS CONTRAVENÇOES PENAIS
~-~t. 59.
Entregar-se aigllCm habitualmente à ociosidatk, :.cndu vâlido pura o trabalho, sem ter renda que
lhe assegure meios ba:.tantes de subsistência. ou prover u
própria suhsistl:nc::ia mcdiunte ocupuçiío ilícita:
Pena - Prisiío simples, de quinze dias a três meses.
Parúgrafo único. A aquisiçtio superveniente de renda. 4ue <Jsscgure ao condenado meios bastante de subsistCncia, extingue a pcn<l.

I A Comi.1·.1ào J~· Comtilllidio (' Ju.1·tiça.;

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 20, DE 1983
Altera disposith·o da Lei IJ9 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (Código de Processo Civil), atribuindo impenhorabilidade ao imóVel utilizado como residência da
família do devedor e aos móveis de uso doméstico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O inciso II do art. 649 da Lei n~' 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) passa a vigorar com a seguinte redação:
"II- o imóvel utilizado como residência familiar, o mobiliário de uso doméstico e as provisões de
alimento e de combustível necessário à manutenção
do devedor e de sua família durante um (01) mês."

(A Comis.1·ào de Constituição e Ju.uiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 19, DE 1983
Rel·oga dispositivo do D~creto--lei n9 3.688, de 3 de
outubro de 1941 (Lei das- Contravenções Penais),
para o fim de excluir a contravenção da -vadiagem.
O Congresso Nucional decreta:
Aft. 1~· E revogãdo a·art._59-do-Oecreto-lei n~' 3.688,
de 3 de outubru de 1941 (Lei das Contrave_nções Penais).
Art. 2~' Esta lei entrará em vigor da data de sua
publieaçiío.

Justificação
A: medida consubstanciada no presente projeto de lei
já fora tentada, na !cgislaçiío passada, pelo ilustre Deputado Walter Silva (Projeto de Lei n9 4.429/81).
O que se quer e está explicitado na ementa é a elimin<).ção da figura delituosã dã "vadiagem".
O arL 59 da Lei das Contravenções, tipifica a contravençlio da vadiagem, punindo-a com a pena de quinze.
dias a três meses de prisão simples. O alcançado pela
mcn.cionada penu, segundo os dizeres da legislação con~
trav~:m:ional, :;cria aquele que "habitualmente se entrega
<'1 ociosidade, sendo válido para o trabalho sem ter renda
qüe !h~: assegure meios bastantes de subsi.stêncía ou pro~
ver :1 própria subsistência mediante ocupação ilícita".
Jú assinalou José Duãrte que a vadiagem -da legislação
pena! brasileira corresponde à vagabondage dos franceses, S-ignificando a vida errante ociosa, de-aVenturas, sem
teta, sem 'recursos, sem trabalho, indifereriteeconformadu com a miséria (Comentários à Lei das Contravenções
Penais, vol. II, ns. 271, 2' ed.).
Hoje, entretanto, o problema da vadiagem é de sua de~
licadcz c tem conotações diferentes.
As populações passaram a concentrar-se nas grandes
cidades, com urbanisino cada vez mais sofisticado, onde
a presença das máquinas, substituindo o homem, é cada
vez mais acentuada, gerando problemas _de desemprego.
Os desempregados, por causa da_ intromissão da mâqui- na ou da crise económico-financeira", não podem ser con~
fundidos <..'Om ociosos ou vadios, nem ser perseguidos e
condenados por se encontrarem numa situação precária.
Em face desta análise, de aspecto até sociológico, não
sc_justifica u munutençào de uma figura delituosa totalmente_ desatualizada como a da vadiagem que, autrossim. permite a atuaçào arbitrária de agentes policiais a
cónduzircm para as delegacias pessoas que eventualmente se .encpntrem desempregadas.
Sala das Sessõc.-., 18 de março de _1983, ~ Henrique

Sam i/lo.

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor" na data de sua
pUbúcaÇão - Art. 3<? Revogam-se as disposições-em contráriO:

Justificação
O CódígO Civil B-rasileiro (Lei n~' 3.071, de }9 de janeiro de 1916) estabelece em o Capítulo V, do Título único,
do Livro II, no art. 70, da inexequibilidade por dívidas,
salvo as que provierem de impostos relativos ao mesnlo
prédio, do bem de família, assim definido no mesmo dispositivo o bem que o chefe destinar para o-·domicflio da
família.
O Art. 649 e seu inciso I, do Código de Processo Civil
(Lei n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973); preceítuam que
são impenhoráveis "os bens inalienáVeis e os declarados,
por ato voluntário, não sujeitos à execução". Dita impenhorabilidade da legislação adjetiva civil alcança, pois,
certamente, tanto o bem de família a que se referem os
afts. 70 a 73, do Código Civil, quanto--o resultante de
-mútuo para casamento na forma do disposto no art. 89
~o Decreto-lei n9 3.200, de 19 de abril de 1941.
Mas, isto não quer dizetque o imóvel utilizado como
residência da família do devedor está sempre a salvo ti-:
ações executivas confra si, bem como de penhora e sua~
- COiiSiiangedoias consequêndas. t que o imóvCI resider.
cial da família nem sempre é bem de fam11ia, tilnfo n~
conceituaç_áo do art. _70 seguintes do C.C., quanto n~
do DecretQ-l_eí n~' 3.200, de 1941, o bemdefaml1ia somen
_te ganha tal_q!,!alidade jurídica_ e,com _ela a inex.equibill
dade e a,_~mpenhorabilidade depois de constituído_ for
malm.ente.
Em suma, não basta que a família more num determ:
nado imóv_el para que este seja legalmente considerad•
bem de família. b preciso que o chefe da família tome.iniciativa de assim declará-lo. ~ preciso que o institu:
através de procedimento notarial específico, segundo :
determinação do Código Civil, verbis:

e

"Art. 73. A instituição (do bem de família) de
verá ccinstar de escritura pública transcrita no regis
tto de imóvds e publicada na imprensa local e, !'1:
falta desta, da Capital do Estado.''
... ou, _então, que a condição de bem de famma resuh.
de mútuo para casamento reaHzado na forma do dispas
to_no Decreto-lei n~' 3.200, de 19 de abril de 1941, jâ refe
rido~
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Não se dispensa, assim, a forril-alidade para a

insti~

tuição do bem de família.
E o que-o-noSso-projetO quer é mais do que já está na
lei, ou seja, pretende excluir efetivamente -e qualquer exe-

cução o prédio utilizado como moradia da família do devedor, quer esteja ou não constituído como bem de

família.
Afinal, há chefes de famílias que sequer Sabem da possibilidade legal de eleger um prédio como bem de família
e, de outra parte, não pode e não deve a família, a prole,
sofrer a conseqüência embaraçosa-, danosa, de perder a
moradia, mesmo que o seu chefe conheça a lei e tenha
sido imprevidente quanto à iristituição do bem de
família.
Sala das Sessões, 18 de marco de 1983. Santillo.

Henrique

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
Art. 649.
II- as provisões de alimento e de combustível, necesM
sârias à manutenção do devedor e de sua família durante
um mês.
(À Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Os projetas lidos serão publicados e remitidos às comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
1~>-Secretário.

São lidoJ os seguintes

Crimes contra os Costumes), feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Salá. ·da-s sess-ões, 18 de i-narço de 1983. - Gastão
Miill~r.

REQUERIMENTO N• 365, de 1983
- Nos termos d9 disposto no ãft. 367 do R-egimento I ri~
t;rno, requeiro O desarquivamento do PRS/148/81, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Acaraú (CE), a elevar
effi crS t0.53!.400,00 (dez milhões, quinhentos e trinta e
um mil e quatr_ocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feitã a reCOnStituição do processo, se necessária.
Sala da Sessões, 18 de mªrço de !983.- José Lins,
Vice-Lider do _PDS.
REQUERIMENTO N• 366, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento InM
terno, requeiro o dcsurquivãffieh10aõ-"PRS7158f81, que
autoriza o Goveino do EStado do Ceará a elevar em CrS
14.435.200,00 (quatorze milhões, quatrocentos e trinta e
cinco mil e duzentos cruzeiros) o monünte de sua dívida
_consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessá_ria.
Sala das Sessões; 18 d.e março de !983.- José Lins,
V ice-Líder do PDS.
REQUERIMENTO N• 367, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 ciO Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS/166/81, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Umari (CE), a contratar operação de crédit? _no valor de Cr$ !2.277.000,00
(doze mi_lhões, duzentos_ e setenta e sete mil cruzeiros),
feita a reconstituição do processo, se neccssâria.
Salõ.l das Sessões, 18 de março de 1983.- José Lins,
V ice-Líder do PDS,
·
REQUERIMENTO N• 368, DE 1983

REQUERIMENTO N• 361, de 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro -o-desarquivameilto do Projeto de Lei do
Senado n~" 18, de 1981, que dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou montagem de museu,

nOs casos de extinç-do ou demolição da unidade existente,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões,_ 18 de mar:ço..-de .1983._-: Gastão
Mülla.

REQUERIMENTO N• 362, de 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquiva-mentO do Projeto de Lei do
Senado nl' 53, de 1981, que obriga os fabricantes de colas
ou fluidos para limpeza de máquinas-a adicionarem a estes produtos repelentes odoríferos que impeçam a sua
utilização como substância entoij:reCentes;-e dá oUtras
providências, feita -a n!c"onstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de março de i983. - Gastão
Miiller.

Nos termos dodisposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o dcsarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' 211, de 1981, que torna obrigatória a gravação
do número do respectivo chassi nos vidros de veículos
:.~utomotores fabricados no País, e dá outras providênCÚ.lS, feitu a reconstituição do processo, se necessária.
Sula das Sessôcs, 18 de março 1983.- Gastão Müller.
REQUERIMENTO N• 369, DE 1983
Nos termos do disposto no ::lrt. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do
Senado n"' !80, de 1979, de minha autoria, que fixa as dirctrizcs básicas para o desenvolvimento econômiccr, SO·
cial, csp::lcial e admiriistrativo de Brasília, feita a rec-o'nstituiçUo do processo, Se necessária.
Sa!õ.l da!:i Sessões, 18 de março de 19_83,- Passos Pôr/V,

REQUERIMENTO N• 370; DE 1983
Nos termO$ do disposto no art. 367 ào Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 45/82; feita a n:co-iútliuiC~o do processo, se necessária.
-SuJa das Sessões 18 de março de ! 983.- Passos Pôrro.

REQUERIMENTO N• 363, de 1983

REQt:ERIMENTO N• 371, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivameiltO óO Projeto de Lei do
Senado nl' 90, de 1981, que veda a c-obrança de juros e
multas pelo atraso de pagamento de quaisquer obrigações quando não resultantes de apuração calculada
proporcionalmente aos dias de efetivo atraso Cjue lhe deram motivo, feita a reconstituiçãO do processO, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de marçO de 1983._-=.:_GaStão
Müller.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do PLS nl' 336/79,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 18 de março de 1983.- Passos Pôr-
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REQUERIMENTO N• 374, DE 1983
Nos termos do -ºisposto no art. 367 do.Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 73_f8I, feita a reconstituição do prOcesso, se necessária.
Sala das Sessões, 18 .de março de 1983.- Passos PôrlO.

REQUERIMENTO N• 375, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 173j8L
feita a reconstituição do processo, se necessâria.
Sala das SessõeS, 18 de março de 1983.- Passos Pôr1/J.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em drdem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr.
]9-Secretário.

$ão lidas as _segu(nteSPARECER N• 33,,DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n"' 53, de
1982.
Relator: Senador Jorge Kalume

A Comissão apresenta a redação fi-nal do Projeto de
Resolução n9 53, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí (MS) a elevar em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões, seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões. 17 de marÇo de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Claudionor Rori;;.
ANEXO AO_ PARECER N• 33, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI. da Constituição~ e
eu,, _ _ _ _-, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado
de Mato Grosso do Sul, a elevar em
Cr$ 5.60_3.000,00 (cinco milhões, seiscentos e três
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. ]Q ta Prefeitura Municipal de Jateí, Estadp de
Mato Grosso do Sul, nos termos d_o art. 29 da Resolução
n~' 93, de li de outubro de t9i6, do Senado Federal, au·
torizada a elevar em CrS 5.603.000,00 (cinco milhões,
seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar um emprêsti·
mo de igual va[or_junto à Caixa Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, destinado à aquisição
de equipamento para coleta de lixo, naquele Município,
obedecida as condições admitidas pelo Banco Central do
Brasil no respectivo processo.
- - Art. 1Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua-publicaÇão.

lO.

REQUER1MENTO N• 372, DE 1983
-Nos termos d-o disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarqu~vamento do PLS nQ 332/80,
feita a recõnstituição do proceSso, se_necessâria.
Sala das Sessões, 18 de março de 1983.- Passos Pôrlo.

REQUERIMENTO N• 364, de 1983

REQl'ERIMENTO N• 373, DE 1983

Nos termos do _disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Leí do
Senado nl' 99, de 1981, que altera os artigos- 213, 215 e
parágrafo únicõ 216, 225 e 226 do Código Penal ( Decreto lei n~' 2848, de 7 de dezembro de 1940-títido VI- do

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, !equeiro odesarquivamento do PLS n9 2/81, feita
a reconstituição do processo, se necessâria.Sala das Sessões, 18 de março de 1983.- Passos PôrlO.

PARECER N• 34, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n"' 65, de
1982.

Re13tõr: Senado-r Jorge Kalume
A Comissão apreSenta a redaçiio final do Projeto de
Resoluçã_o nl' 65, de 1982, que autoriza a Prefeitura MUnicipal de São José do Ced_ro (SC) a elevar em CrS
6.iú.OOÓ,OO (scis milhõe~~S~i~centos e onze mil cruzeíro"s) ·o nionhmte rl.e sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 17 de março de 1983.- Lomanto
JúniOr, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Claudio·
nor Roriz.
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ANEXO AO PARECER No 34, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arl. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

I

DE 1983

Autoriza a PreFeitura Municipal de São José do
Cedro, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cri
6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cru-

zeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O senado Federal resolve:
Art. l'>' ~a Prefeitura Municipal de São José doCedro, Estado de Santa Catarina, nos termos dO art. 2'i' da
Resolução n'i' 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 6.711.000,00 (seis
milhões, setecentos e onze mil cruzeiros} o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar
uma operação de crédito de igual valor junto _à Caixa
Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de galerias de águas pluviais e
de meios-fios, 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 publícação,

PARECER N• 35, DE 1983
Reda~~;ão

final do Projeto de Resolução n9 73, de

1982.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redação finaf do Projeto de
Resolução n9 73, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé (MT) a elevar em CrS 138.164.974,38
(cento e trinta e oito-milhões, cento e sessenta e quatro
mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolídada.
Sala das Comissões, 17 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Jorge Kalume, Relator- Claudionor Rorlz.
ANEXO A:O PARECER N• 35, 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•

Março de 1983
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS 138.164.974,38
{cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve;_
Art. }9 ~a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 2' da Resolução n9
93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autori~
zada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
CrS 138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e
sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e ofto ~ntavos), correspondentes a
132.147 UPC, considerad_o o valor nominal da UPC de
CrS 1.045,54 (um mil, q'.larenta e cinco cruzeiros e cin~
qífenta e quatro centavos), vigente emjulho/81, a fim de
que possa contratar um emprêsti:'1-o de igual valor junto
ao Banco do Estado de Mato Grossll S~A., este na qualidade de agente financeiro do Banco NaCional da Habitação - BNH, destinado à implantação do Projeto
Cura-Piloto, naquele Municfpio, obedecidas as GOndições admitidas pelo Barico Central do Brasil no respeC·
tivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor n-a data de
sua publicação,

PARECER N• 36, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 139, de
1982.

Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projetá de
Resolução ri9 139, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 2.510.360,000,00
(dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
Sala das Comissões, 17 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Jorge
Ka/ume.

ANEXO AO PARECER N• 36, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,]]l\11, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• - - - - - • DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em Cr$ 2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado de São Paulo, nos
term'?s do -~L 29 da_Resoluç-d.O -n9 93, de 11 de outubro
de 197b, dei Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões,
trezentos e sessenta mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que possa contratar üm empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social_:_ FAS, destinado à
implantação de Centros de Saúde na periferia da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo,
Art. 29 Esta Res_olução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 37, DE 1983
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 162, de
1982.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação finai do Projeto de
Resolução n9 162, de 1982, que autoriza o GOVerno do
Estado de Mato Grosso a elevar em CrS 546.776.000,00
(quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 17 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator -Jorge
Kalume.
ANEXO AO PARECER N• 37, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do arL 42, inciso VI, da constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• - - - - • DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em- Cr$-546.176.000,00 (quinhentos e quarenta
e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:.
Art. 19 É o Governo do Estado de Mato Grosso,

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidaria, a fim de que ·possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fun-do de Apoio ao Desenvolvimen-to Social - F AS, destinado à construção e equipamento da Penitenciária de
Cuiabá, naquele Estado, obedecidas as condições admi-

tidas pelo Banco Central dO Brasil no respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- As redações finais lidas vão à publicação.
Sob_re a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!9-Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 376, DE 1983
Nos termos do art. J56 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 53, de
1982.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983.- Passos Pôrto.

REQUERIMENTO N• 377, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para ímediata discussão e votação,_ da redação final do Projeto de Resolução n9 65, de
1982.
Sala-das Sessões, 17 de março de 1983.- Passos_ Pôrto.
REQUERIMENTO N• 378, DE 1983

No-ne-rmos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo~
taçào, da redação final do Projeto de R~olução n9 73, de
1982.
Sala das Sessões, 17 de marco de 1983.- Passos Pôrto.
REQUERIMENTO N• 379, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9 139,
de 1982.
Sala das Sessões, 17 çle março de 1983.- Passos Pôrto.
REQUERIMENTO N• 380, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçào final do Projeto de Resolução n' 162,
de 1982.
Sala das Sessões, 17 de março de 1983.- Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - -Aprovados os requerimentos, passa-se à apreciação das redações finais a que se referem.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução
n9 53, de 1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Em discussão a redaçào final do Projeto de Resolução n9 65, de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem deseje usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)~ Passase à discussã_o da redaçào final do Projeto de Resolução
n9 73, de 1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
_encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
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Aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Passamos à discussão da redação final do Projeto de Resolução n9 139, de 1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n"' 162,
de 1982. (Pausa,)
Não havendo quem queira-usar da palavra, declaro-a
encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - As redações finâis -que vêm de ser· aprovadaS, vão à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Passase à votação do Requerimento n9 359/83, de realização
de sessão especial dCstinada a homenagear a memória do
Senador José Guiomard, lido no Expediente da sessão
do dia 17 do corrente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Raímundo Parerite) se à

Passa-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 114, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como concluSãO de seu Parecer nl' 744,
de 1981), que autoriza a Prefeiturã Municipal de
Curitiba (PR) a elevar em CrS: 4.606.655.502,42
(quatro bilhões, seiScentos e seis milhões, seiscentos
e ci:nqüenti e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros
e quarenta e dois centavos), o montari.te de sua dívida cons_olidada, tendo
PARECERES, sob n9s 745 e 746,- de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorável.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam perinaneça.m sentados. (Pausa.}
Aprovado.
O prOjeto- vaí à Comissão· dC- Reóa.ção.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 114, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR)
a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões,
seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüeJJta e cin-

co mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois
centavos), o montante de sua dívida consolidada inter~

O Senado Federar resOlVe:~
Art. I~> Ê a Prefeitura Municipal deCuritiba, Estado
do Paranã, nos termos do art. 29 da Resolução n~" 93, de
11 de outubro de 1976, do SenaôO FedCra1, autorizada a
elevar em Cr$ 4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, sc!ísi:entos ecinQUeiita edriCo mll, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavos), o
montante de sua divida consolidada interna, a fim de que
possa contratar operações de crédito no valor global aci-

ma, junto ao Banco do Estado do Paranâ S/A., este na
qualidade de agente financeiro do Banro Nacional da
Habitação, destinada à implantação do Programa de
Complementação Urbana (Projeto CURA) nos bairros:
Pinheirinho, Boqueirão, Cajuru e Mateus Leme, naquele
Município, obedecidas as -condições admitidas pelO Banco _Central do Brasil, no respectivo processo.
Ari~ 2~> Esta ResoluÇão entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Item 2:

Votação, em tur~;~.o único, do Projeto de Reso-lução n9 187, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n"'
1.106, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
de Sergipe a elevar em Cr$ 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e um
mil, cento e sessenta e três cruzeíros), o mo-ntante de
_ sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~> 1.107, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo ~amos.

Em Yotação o_ projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam pei-ma-neçam sentados, I Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comíssã? de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No !87, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 3_.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e
trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e
três cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
Art.· }9 É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de
-1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e 'trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sess.enta e três cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar operação de crê~ito de ig.ual valOr, junto .ao Banco do Estado de Serilpe S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação~ BNH, destinada à construção de CóiljuOtos Habitacionais e· execução de- Si:fviÇos de irifraeslrlltura, dentro do PLANHAP, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do
Biã.sil, no respectivo processo.
- Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Item 3:·

Votação, em turno único, do Projeto de ReSoluçã:o n~> 233, de 1981 (apr~sentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9'
1.309, de -1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de São Joaquim (SC) a elevar em CrS 15.126.000,00
(quinze milhões, cento e vinte e seis mil cruzeinJs), o
montante de sua dívida consolidada; ,tendo
PARECERES. sob n~>s 1310 e l31I, de 1981,
das ComiSsões:
-de Constituição- e Justiça, pela constituCiOÕaTfdade e ju~idicida-de, com Voto vencido do' Sem.').dor
--Hugo Ramos; -e
-de Municípios, ruvorâvd.
Em votac;d:o o projeto,
Os Srs. Sena_dore.s que o aprovam permaneçam senta~-- dos. (Pausa.)
Aprovado.
O_ projeto vai à Comissão de Redaçàa.
E o seguinte o projeto aprOmdo.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 233, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim
(SC) a elevar em CrS 15.126.000,00 (quinze milhões,
cento e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. {9 Ê a PrefeitUra Municipal de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da Reso~
lução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede·
ral, autorizada a elevar em Cri 15.126.000,00 (quinze mi~
Ihões, cento e vinte e seis mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna a fim de que possa c:on~
tratar um empréstimo de igual valor,junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização _de recursos do
F~;do d_e Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção de salas de aulas para ensino de
{9 grau e de uma Casa de Cultura, naquele Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
ArL_ 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Item 4:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 50, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9 305, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Rio
Brilhante (MS) a elevar em Cr$ 76_958.000,00 (setenta e seis milhões, i:tovecentos e cinqfienta e oito
mil cruzeira:s) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob nos 306 e 307, de 1982, das
Comissões:
-de Constl'tuicão e 'Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de--Municípios, favorãvel.
Em votação.
Os Srs. Senà.dores que o aprovam queiram permanecer
sentados_ (Pausa.)
Aprovado.
A matéi'ia vai à Comissão de Redação.

't o seguinte o projeto- aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 50, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Brilhante
(MS) a elevar em Cr$ 76.958.000,00 (setenta e seis
milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senãdo Federal resolve:.

Art. l~> É a Prefeitura MunicípaJ de Rio Brilhante,
Estado de Mato GrosSO do S"u!, nos -termos do art. 29 da
Resolução n"' 93, di!-1 r de outubro de 1976, do Senado
Federal, autofizada a elevar em Cri 76~958.000,00 (s~
tenta e s_eiS -milhões, novecentos e cinqUenta e oito mil
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada interna,
a fim de que possa Cciiltáliar Urri einprêstimo de'lJiuãl valor, junto à Caixil Ecoilómica Federal, esta na quafidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social.- F AS, destinado à implantação de galeriaS- pluViais, guias e sarJetaS naquele Munidpio, -obede- cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vígor na data de
sua publícação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 5:

Votação, ein- turno cínico, do Projeto de Reso.iuÇão n"' 158, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como c-onclusão de seu Parecer n9 874,
de I982), que autofiza a Prefeitura Municipal de
Rondonópolis (MT} a elevar em Cri 73.169.900,00
(setent::t e três mHhões, cento e sesSenta e nove mil e
novecentos cruzeiros) o mon-tan-tl! àe sua divida consolidada tendo
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PARECERES, sob n9s 875 e 876, de 1982, das
Comissões:

-de Constituição e Justiça; pela conStitUcionalidade e juridicidade; e
- de Municfpios, favoráveL
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queírarri conservar-

se como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à- Corilissão de Redação.
l o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 158, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rondonópolis
(MT) a elevar em CrS 73.169.900,00 (setenta e três
milhões, cento e sessenta e nove mil c novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. !9 ta Prefeitur-a Municipal de Rondonópolis,
Estado de Mato Grosso, nos termos do art~ 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a elevar em Cr$ 73.169.900,00 {setenta e
três milhões_, cento e sessenta e nove mil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna,
a fim-de que possa contratar um empiéstiffio ôe igual valor,junto ã Caixa Econôrilica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodar:.:.:.:-FAS, dest1nado -à fm-plantação de galerias de águas pluviaís, guiaS-e meios::. fios, no Município,
obedecidas as condi~ões adrriitídas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 6:
Votação, em turno único, do RequerimentO n9
158, de 1983, de autoria do Senador Helvídio Nunes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lmerno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~> 182, de 1981, que autoriza o GOverno
do Estado do Piauí a elevar em CrS 76.131.000,00
(setenta e s_eis milhões, cento e trirúa e uril mil 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 voltarâ a tramitar nOrma]mente.
-
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Em votação.
Os Srs. Senadores que ó_ ·aprovam permaneÇain como
se acham. ( Puusa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprOVado voltarã à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Item 9:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
161, de 1983, de autoria do Senador Raimundo Pa~
rente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivaminto dó Projeto de
Resolução n9 241, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municípal"de Mãnaus (AM) a realizar operação de
empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte--americanos), destinada a programação de investimentos naquele municfpio.
Em votação o requerimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fragelli.

O SR. JOSf: FRAGELLI (Para _encaminhar a votação_ Sem revisão_ do orador.)-""'""' Sr. Presidente e Srs.
Senadores, expenderei, dentro em pouco, considerações
a respeito de- outros requerimentos para desarquivamento de projetas de resolução, sobre aUtorização de pedidos de empréstimos em dólares, tanto o da Prefeitura de
Man.aus- que ora apreciamos, quanto ao do Rio Grande do Sul e o de Pernambuco.
Permita-me, Sr, Presidente, rápida consideração arespeito. Esses projetas se referem às Resoluções n'>' 241/81
-de Manaus; 245/81 -do Rio Grande do Sul; 246/81
- de Pernambuco. Se pudéssemos e?'aminar os proces~
sos, veríamos que esses- pe~idos estão sendo feitos çom
base no exercício de 1980. Quer dizer, todos os cálculos
p<.lra saber se esses empréstifnos podem ou não ser concedidos, de acordo com aquelas limitações tniçadas pelas
Resoluções n'>'s 62 -e 93- do Senado, todos esses cálculos
estão na base dos exercícios de 1981 e, quando muito,
meados de 1982. Estão tremendamente desatualizados.
_ Eu disse outro dia e o nobre Senador Jutahy Magalhães reclamou de que _eu havia acusado este alto Plenário da política nacional, que é o Senado, de não estar
dando a.devida atenção, consoante é sua obrigaÇão estrita ..
- O Sr. Jutahy Magalhàe.s- V. Ex• estâ discutindo ou
encaminhando a votação?
O SR-. JOSE FRAGELLI - Estou encaminhando a
vÕtaçâo, mas o Presidente pode deixar V. Ex• dar um
apart_e.

O Sr. Jutahy_Magalhães- Eu não posso aparteá-lo.
O SR. PRFSIDENTE (Raimundo Parente) -Item 7:
Votação, em turno único, do Requerímentó n9
159, de 1983, de autoria do Sen.ador Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~> 219, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado do Amazonas a elevar em Cr$
151.212.000,00 (cento e cinqüenta e um milhões, duzentos e doze mil cruzeiros), o montante de s_ua dívida consolidada.
Em- votação o reQuerimento.
Os Srs. Senadores que o aprov:im queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serâ desarquivada e prosseguirá o seu-curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) -Item 8:
Votação, em turno único, do Requerimento
n9l6Q, de 1983, de autoria do Senador Raimundo
Parente, soli~itando, nos termos do art. 367 do Re-gimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'i' 220, de 1981, que autoriza o Governo
do Estado do Amazonas a elevar em Cr$
381.244:800,00 (trez-entos e oitenta e um milhões,
duzentos e quarenta e quatro mil e oito_centos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo parente) posso ir contra o Regimento Interno.

Não

O SR. JOSE FRAGELLI- Mas eu estou apenas fazendo uma referência àquHo que V. Ex' disse ontem ou
anteontem, não me recordo bem, que é um cometimento
da Constituição ao Senado da República. Como vamos
votar agora um emprêstimo de dez milhões para Manaus, um de cinqUenta e cinco milhões para Pernambuco, um di: cento e dez milhões para o Rio Grande do Sul,
com fundamento em cálculos que vêm dos eXercícios de
1980 e parcialmente de 1981, quando o dólar, segundo
Cli10U_ Vendo aqui resumido no avulso, estava, à época, a
_Çr_$ 62,52?
Mas não é apenas isso, Sr. Presidente. Os orçamentos,
tanto da Prefeitura l'ytunicipal de Manaus, como dos Governos do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, de 80,
81, 82 para 83, e seus respectivOs endividamentoS-cresceram de maneira considerável, tendo em- vista todos os
elementos de um orça~ento. ano para ano- inflação, o
próprio crescimento veg_etã:t!vo possível da receita, enfim, todos os elementos que ~ntram na composição dos
orçamentos das pessoas de Direito Público.
Acho que, Sr. Presidente, simplesmente desarquivarmos esses projetas para serem vota~m>:, pode-se dizer
sem apêlo, agora, pela maioria abs-oluta da Maioria, é
deixarmos de cumprir com as nossas obrigações no Se~
nado da República, ao qual o artigo, se não me engano,
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42, item IV, da Constituição, cometeu essa alta função
de apreciar pr-ofund<~:mente a situação fin?-nceira de-cada
Eslado e de cada Município fazendo uma- ãvã.liação da
capacidade de endividamento de cada u.m e conceder 01!
nào a autorização para esses empréstimos, sobretudo em
dólares.
Ora, Sr. Presidente, acredito que, no caso-do Rio
Grande do sul quando foi solicitado esse empréstimo, o
dôl'-lr estava a Cr$ 62,52. Agora está a 406 e alguma cai~
sa. A modificação, a transformação é radical, é mu.itO su~
perior àquilo que poderíamos imaginar há dois anos, só
considerando o valo_r do dólar.
Esses orç_amentos, Sr. Presidente, aqui apresentados
para as obras projetadas, como, por exemplo, o do Rio
Grande do Sul, estão inteiramente desatualizados, diríamos, defasados, como se costuma dizer hoje.
Olhem aqui! Obras viárias de ligação trancais empreitadas: Porto Alegre - Viamão, !50 milhões de óólares;
Flores da Cunha - Antonio Prado, 350 milhões; Sanaduva - BR-285, ISO milhões, e por aí vai, toda a página
8, toda a púgina 9, toda a página 10 e todu a página I I e
uma parte da púgina 12, do avulso, ;ir. Presidente. f$ses
valort:s, hoje, não têm mais como serem acehos para
uma simples retificação. Eles estão alterados pfofundamt!nte. Es~es valores de 150 já devem estar em 400, 350,
450, 500 milhõi!s, desde que calculados em 1980 ou mesmo cm 1981.
Eu pergunto, portanto, a V. E;o;,~, Sr. Presidente, e aos
meus caros companheiros do Senado! PodemoS desarquivar esses processos assim, desatuatizados? Eu não sou
contra, Sr. Presidente, a que esses processos sejam renovados que a Prefeitura de Manaus e os governos do Rio
Grande do Sul e de Pernambuco façam um novo proces~
soe mandem para o Poder Executivo, que os encaminha-rã ao Senado. -Mas com que base nós vamos votar isso?
Se o Plenário estiver inclinado u desarquivar estes proce.<;sos, uma obrigação comezinha nossa é de fazer voltar
esses processos para pelo menos, Sr. Presidente, às Comissões de Economia e de Fínanças, a fim de que esses
c.íleulos sejam atualizados. Esses projetas não podem
deixar de voltar às Comissões Técnicas, pelo menos as
que fazem o estudo financeiro da questão.
Eu pediria ao nobre Líder José Lins, dos mais esclarecidos, dos mUiS cOmpetentes, o qual admiro sobretudo
pelos d_ados que guarda na cabeça, e com os quais tantas
vezes nos- confunde, para que rcflitisse a respeito-. vamos
dizer que não votemos contra o desarquivamento do
projeto, mas que voltemos para que esses projetas voltem iis Comissões, pelo menos, parece-me à Comissão de
Finanças, que deverá atualizar·esses cálculos.
Acho que é um despropósito, e o Senado vai fugir à
:ma obrigação precípua de analisar com fundamento, de
t~nalisar com .critério, e, eu diria,--com patriotismo- palavra tão gasta, frente as dificuldades hoje -vivid8.s pela
Nação- se votar esses itens da Ordem do Díã sem um
reexame de cada um desses projetas.
·
Sr. Presidente, o que_quero é o prestígio do Senado,
o bom nome da nossa Casa, a seriedade das suas decisões, o propósito de cumprir aquela tarefa específica qUe
lhe foi cometida pelo t~rt. 42, item IV, da Constituição. A
República, ou as Repúblicas novas transferiram essa responsabilidade para o Senado, porque todos nós sabemos
que na Constituição de 1981 não havia disPositivos semelhantes. E Ruy Barbosa, comentando o dispositivo da
Carta de 1891 pertinente à matéria, raciocinava com a
clareza. de sempre: ~·o Congresso só pode interferir nas
finanças da União, porque as questõ_es da União é que
são afetas às decisões do Congresso e não a dos Estados
ou Municíp_ios, porque as decisões no terreno financeiro
das províncias e dos municípios estão afetas às ass.emble'ias Le!iisl'-ltivas e às Câmaras dos Vereadores". Era o famoso legalismo de Ruy Barbosa. Ele -estava Certo se cOnsiderarmos o assunto sob o prisma do federalismo então
vigente e como entendido.
Mas os Municípios c Estados de tal maneira assoberbara.m _as dificuldades financeiras_da Nação, na República velha, que as Constituições de 1934, de 1946 e esta,
houveram por bem, Sr. Presidente, dar, cometer ao Senado essa responsabilidade a que me estou referindo.
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Vamos dizer, foi umu decisão desses constituintes, _e eu
me esqueci de me referir à Constituição de 1967, que
tumbém reproduziu as anteriores, 1914.,__ 1946 etc: Põr
que fez isso'? Diante dos despautérios cometidos durante
toda a República velha, o que quero dizer é que a Nação,
através dos constituintes, confioU
da RCpública, como cúpula do Poder Legislativo, para fazer um
controle correto das firiunças dos EStadOs dos Minicípios, tendo em vista os interesses maiores da Nação brasileira. Porque, afinal de contas, quem acaba respondendo, sobretudo pelos empréstiinOs externos dos Estados e

no--senado

e

Minicipios, é a Nação brasileira, é o povo brasileiro.
Esta é u responsabilidade, Sr. Senador José Uns, esta a
alta responsabilidade, que podemos dizer até histórica,
porque vem de tempos históricos, como estou dizendo.
Mudou-se a orientação da Constituição de TS9l que
doutrinariamente era certa, tendo em vista a concepçãode então do federalismo, mas se se cometeu_ ao Senado
essa nova tarefa, essa alta responsabilidade e ele tem que
estar ll altura daquilo que o povo, atravês dos seus constituintes, esperou e espera do Senado_ da Repúblíca.
(Muito hem/ J
O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presídente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente).....,... Concedo a pa!avm ao nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA -(Pela ordem) Sr.
Presidente, peço a V.Ex' que verifique se há número para
o prosseguimento da sessão. conforme o_ Rcgime~_to.
O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra a V. Ex~.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, só para salientar que cu estava pronto para defCnder o projeto do
empréstimo a favor do Rio Grande do_Sul e que, infelizmente, sou surpreendido pela solicitação do ilustre Senador Alexandre Costa e por isso tenho que agUardar para
ver se hú ou não há possibilidade de falar.
O SR. PRESIDENTE (RaimUndo Parente) - Vou
suspender a sessão por 10 mínulos.
(Su.spensa à.ç 16 horas e 26 minutos,
a .~e.uào i! reaháta às 16 horas e 34 minutos.}
O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente) - Está
reaberta a Sessão.
A Presidência constata que não há o quorum mínimo
previsto no ar L l 80 do Regimento.
O Sr. Pedro Siinon Si. Presidente, apenas para
constar que, surpreendentemente, a não ser V. Ex~, não
tem nenhum Senador do PDS presente no plenário. Só
estamos nós da Bancada da Oposição.
O SR. PRESID~NTE (Raimundo Parente)- Diante
da impossibilidade de prosseguirmos os nossos trabalhos, os R1..>querimentos n<>s 161,162, 164.e 170, 172 a 184
e 189 a 193, de 1983, constantes dos itens n<>s 9 a 35 da
pauta, têm sua apreciação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESID~NTE (RaimUn-do Parente)- Nada
mai!'i havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de segunda-feira a seguinte
ORDEM DO DIA
Votação, em turno \mico, dO Projetõ de Resolução n~
164, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu ParC?CT n<> t.O 19, de 1981 ), que
autoriza a Prefeitura Municipal de· FranciSco Beltrão
(PR) a elevar em CrS 236.037.296,38 (duZentos e trinta e
seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis
cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sõb n<>s 1.010 e 1.021, de 1981, d-ãs Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto v-encido do_ Senador HugÕ R.a~
mos; e
-de Municfplos, favoi'ável.

2
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 161, de
1983, de autoria do Senador Raim_undo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regim_~nto Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n<> 241, de
1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de_ Manaus
--,---· (AM) a realizar operação de empréstimo_ externo no valor de USS 10,0()0,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos), destinada a programação de irivestimentos
naquele município.

3

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 162, de
1983, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitan--do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<> 245, de 1981,
que a-utoriza· o Govei:no d-0 Esta-do do Rio Grande do
Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor
de USS 110.000,000.00 (Ceilto e dez milhões de dólares
_ norte-americanos),_ destinada ao programa de obras
viãrias-e--Iigãçõi!s trancais daq!lele· Estado.
4
Votação, em turno único, do Requerimento n<> 164, de
1983-,-de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termo_s_do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 246, de 1981 que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
USS_55,000,000.00 (cinqUenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), destinada a programas de investimentos do Estado.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n<> 165, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívameilto do Projeto de Resolução n<> 2_03_, de 1981,
que autoriza o GÓvéfno" dÕ Estado de PernambuCo a-elevarem Cr$ 23.&0"1 .3.36,00 (vinte e três"Iriilhôes, -oitoCentos e um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros); o montante de sua dívida consolidada.

6
Votação, em turno único, do RequerimentO n<> 166, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento ·do Projeto de ResOlu-Ção -n~> 36, de 1982, que
---autoriza o Governo do Estado de Pernambuco i elevar
em Crl "18.714.000,00 (dezoítO milhões, setecentos e
quatorze mil cruzeiiOS), o montante de sua dívida conso_lldada.

Sábado .19 0467

nOs túmos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqutvamenfo dO Pioje~o de Resõlução n9 110, de 1982,
que autoriZa o Governo-do Estado de Pernambuco a ele- Vcir -em Cr$ 39.930.000,00 (triitta- e nÕve milhÕes, novecentos e trinta l?lf.cruÚ~irÕs), o. montante de sua dívída
consolidada.

lO
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 170, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nos termos do art. 367_ __do_ Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 120, de 1982,
que autoriza a Prefeitura da cidade do Recife (PE) a elevar em ·CrS 95.072.500,00 (noventa e cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o montante de
sua dfvida consolidada.
11

Votação, em turno único, do Requerimento n9172, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termOs do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiVamento do Projeto de Lei do Senado n<> 96, de 1980, de sua
__a~oria, que dispõe sobre a participação dos servi~ores
-n_o·s órgãOs -qé direção e fiscaiiZ.açâO- das entidadés que
menciona.
12

Votação, em turno únicO, do Requerimento n<> 173, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva~
menta do Projeto de Lei do Senado n<> 122, de 1980, de
-sua autoria, que dispõe sobre a colocação em caderneta
de poupcmça de depósitos judíciais.
13
Votação, em turno único, do Requerimento n<> 174, de
1983, do Senador José Sarney, solicitando, nos termos
dO Út. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento
do Projeto de Lei do Seriado n9 128, de 1980, de sua au~
toriã, Cjue permite dedu-ÇõeS no Imposto de Renda das
pessoa~ tisicas e jurídicas, para fins culturais, a partir do
exercício financeiro de 1981, ano-base de 1980, e dã ou,_-,_-lras prõvidências.

14
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 175, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno; o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 149, de 1980, de sua
autoria, que acrescenta parágrafo ilo art. 344 do Regimento Interno.
IS

Votação, em turno único, do Requerimento n<> ~67, de
1983, de autoria do Senador Ma~co Maciel_ solicitando,
nos termos do_ art. 367 do Regimento Interno,-o-desarquivamento do Projeto de Resolução n9 108, de 1982,
que autoriza o Governo do -Estado de Pernambuco a elevarem Cr$ 1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos -e
trinta e qUatro milhões, oitenta e cinco inil e cem cruzeiros), o montante de sua d1vid_a consolidada ..

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 168, de
1983, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando,
nOs tefmOs do art. 367 do Regimento Intern-O, o- desafquivamento do Projeto de Resolução n<> 109, de 1982,
que autoriza O Governo do Estado de Pernambuco a ele-var etri
1.046.450.500,00 (um biihãã, quarenta e seis
milhões, quatrocentos e _cinqüenta mil e quinhentos cruzeiros), 6 montar.te de sua dívida ConSolidada.

crs

9

Votação, em turno único, do Requerimento n<> 169, de
-19-83, -de ·~utoria do Senador Marco Maciel, solicitando,

Votação, em turno único, do Requerimento n<> 176, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art.J67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto âc!Tei do Senado n<> 174, de 1980, de
sua autoria, que dispõe sobre o funcionamento das clínicas que menciona.
16

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 177, de
1983, do Senado! Jutal!Y Magalhães, solicitando, nos
termcis dO art. 367 do Regimento InternO, o desarquivamento do Projefo-ôe Lei do Senado n<> 290, de 1980, de
sua autoria, que altera dispositivos da Lei n"' 5.107,-de 13
de setembro de 1966.
17

em

Votação,
turno único, do Requerimento n'~'178, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~ 308, de I980, de
sua autoria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n~
201, de 27 de fevereiro de 1961:
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18

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 179, de
1983, do Senador_ Jutaby Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiva-

mento do Projeto de Lei _do Sen_a,~o nO? 11_0, _de;: 1981, de
sua autoria, que ·ctá nova redação ao§ 2<? do art. 589 do
Código Civil.
19

Votação, em turno único;'do Requerimento n"' 18~, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando; nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 150, de 1981, de
sua autoria, que dispõe sobre a arrecadação de bens vagos, para os efeitos que especifica.
20
Votação, em turno único, do Requerimento n' 181, de
1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 231ode 1981,
que autoriza a Prefeitura de Machado (MG) a elevar em
Cr$ 153.625.500,00 (cento e- cinqUenta e três milhões,
seiscentos e vínte e cinco mil e quinhentos cruzeiros), o
montante de sua dívida consolidada.
21
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 182, de
1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeita: solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de· Resolução nY 238, de
1981, que autoriza o Governo do_ Estado de Alagoas a
realizar operação de empréstimo externo no valor de
USS 20,000,000.00 (vinte milhões de dólares norteamericanos), destinado a programas de investimento daquele Estado.
22

Votação, em turno único, do Requeriritento nl' 183, di
1983, de autoria do Senador Helvídio Nuries, solicitando, nos termos d.o art. 367 do Regimento Interno, ·o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 22, de 1982,
que autoriza a Prefeittiia Municipal de Rio Grande do
Piauí (PI) a elevar e·m Cr$ 3.619.000,00 (três milhões,
seiscentos e dezenove mil átizeiros), -o mOntante de sua
dívida consolidada.
23

Votação, em turno único, do Requerimento n9 184, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitarido, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o dt!sarÇuivamento do Projeto de Lei do Senado nl' 130, de 1982, de __
sua autoria, que aCrescenta parágrafo ao art. 73 da Lei nl' ·
5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dps Partidos '
. Políticos).

Votação, em turno únícO, do Requerimento n9189, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, s~licitando,
nos termos do art. 367 dp Regimento Interno, o desar~
quivamento do Projetq _de Resolução n~' 112; de 1981,
que autoriza a Prefeitura da Estância Tu~ísti'ca de ltu
,· (SP) a elevar em Cr.S 443.100.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três milhões, eçe.O, mil cruzeiros), o montante
de sua divida consolidada.
·
'

:z5
VotaçãO, em turrio único,_·do Requerimento n'\1_190, de
· 1983, de autoria do Senador Henrique Santillci, solicitã.n·.
do, nos termos do art. 3.67 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto dC,Resolução nY 2,S1,.de· f9"8l,
,que autoriza a PrefeitUra Municipal de Rubi~ràb~·~9:P)

a elevar em Cr$ 2.800.500,00 (dois Jnilhõ.es, oitocentOs
mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada.
26
VotaÇão, ein turno_únicO, do Requerimento n\1 -191, de·
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitandO, nos terffio-s do ari. 367 do Regimento Interno~ o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 279, de 1981,
que autoriza a Prefeítura Municipal di ltapuranga (GO)
a elevar em CrS 8.469.000,00 (oit<i milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil cruzeiros), o moniante de sua
dívida consolidada.
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32

DiScussão, em turno único, do Projeto de Resolução
_n~ 154, ~e_t982 (apresentado pela ComisSão de Economia Como c·onclusào- de seu Parecer n9 862, de 1982), que
autoriza a J:.>.~~feip..Jta ~unicipal de Pedra Preta (MT) a
elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 863 e 864, de 1982, das Comissões:

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

de Municfpios, favorável.

27

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 192, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicit3.ndo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9l83, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em Cr$ 29:364.200,0Q (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
28

Votação, em turno úÍ1ico, do Requerimento n9193, de
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nY 244, de
- 1981, que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar operação de emprêstimo externo, no valor de
US$ 60,000,000.00- (seSsenta milhões de dólares norteamertcanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado.

29
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n'i' 181, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer nY 1.091, de 1981),
~-que autoriza o Governo do ~tado do Piauí .ã_elevar em
Cr$ 436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões,
seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeirOs) o
montante de sua dívtda consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 1.092, de 1981, da Comissão
-de Constituição de Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido elo SenadQI Hugo Ramos.
30
Discussão, em turno único, do Projeto- de ReSolução
nl' li, de 1982 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia
como conclusão de seu Parecer n9 30, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em
Cr$ 288.499.100,00 {duzentos e oitenta é oito milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o
m.ont~nte de sua dívid<i. consolidada, tendo .
PARECERES, sob n'i's 31 e 32, de· i982,<das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitl,J;cionalidade e
,
juridicidude; e
--'de Munidpios. favorável.
31
bísCJJssào, em 'turno único, do Projeto d.e ~eSolu9ão
n~> 92, de 1982 {apresentado pela Cõinissijo .~e: Economia
· - Com9-cõnclusão de seu Parecer n9 4~1, Qe·l ~82), _que a.u~
' tOrlZa a PrefeitUra Municipal de Caarapó (MS) a elevar
em cr$ 40.600.000,0Õ (quarenta· milhões e· seis~.~~'\ tos fui!
cruzeiros) o montante de sua _dívida ~f!SO.lid'ad'a, tendo
PARECERES, sob n~"s 492 e 493,.~e 1~82, çlas_ComiS.:
sões:
.
·
.
. , ~de Constituição e Justiça, pela constituciónalidade e
jurididd<Jde; e
-: -ik MunicípiOs:-faVorãv_el.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 37 minutos.}

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
SESSJi.ó PLENÁRIA, REALIZADA EM 07-02-83
As quinze horas do dia sete de fevereiro do ano de mil
novecentos e oitenta e três, reúne-se, em sua sede, a Sessão Plenária do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, presentes os Senhores Senador Murilo Badaró,
Presidente, Deputados Ubaldo Barem, Primeiro VicePresidente e Edison Lobão, Tesoureiro; Senadores Leurival Baptista, João Calmon, José Lins, Passos Porto,
Saldanha Derzi, Gastão Müller, Raimundo Parente e JoSé FrageiH; Deputados Flávio Marcílio, Furtado-leú~
Ossian Araripe, Joacil Pereira, Antônio Florêncio, João
Cárlos de C:irli, Ernani Satyro, Ruben Figueiró, Siqueira CamPos, Celso Peçanha, Daso Coimbra, Afrísio Vieira Lima, Hélio Duque, Paes de Andrade, Marcelo Linhares, Sebastião Rodrigues Jr., Homero Santos, Boni·
fácio de Andrada, Christovam Chiaradia, Epitácio Cafeteira, Furtado Leite, José Maurício, Albérico Cordeiro e
Renato Azeredo. Havendo número legal. o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e esclarece que a presente .Sessão fora convocada para a eleição dos
membros, efetivos e suplentes, da Comissão Deliberativa, para o período de mil novecentos e oitenta e três a
mil novecentos e oitenta e seis. Sua Excelência convida
para escrutinadores os Senhores Deputados Furtado
Leite e Marcelo Unhares. Tem início a votação. Encerrada a mesma e aberta a urna, são encontradas trinta e
cii:J.CO s9:brecartas. Apurados os votos constata-se que
- trinta e qUatro foram dados para a chapa registr-ada no
Diário- Oficial de trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três e que um estava em branco~ O Senhor
Presidente declara eleitos, membros efetivós da Comissão Deliberativa, os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Amaral Peixoto, José Sarney, Lourival .Baptista,
Milton Cabral, Gastão Müller, José Fragelll e Pedro Simon e Deputados Adhemar Ghisi, Al~é,rito Cordeiro,
Antônio Florêncio, Bonifácio de Andrada,.Christovam
Chiaradia, Edison Lobão, Flávio Marcílió, Furtado Leite, Léo SimõeS, Ossían Araripe, Carlos WUson, Daso
Coimbra, Hélio Duque, Jorge Uequed, Renato A:zeredo,
Ro~a. Flôr"es e Rubem Figueiró e, membros suplentes, os
Senhores Senadores Ca:rlos Alberto, Jorge.rç,alume, José
Lins, Murilo Badaró, NelSon Carneiro, Tarso Dutra·, Affonso Camargo, Alberto Silva e Saldanha bet.z.i e Deputados Afrísio Vieira Lima, Âlvaro Gaudên<;i0, Homero
San"tos, Joacil Pereira, Marcelo Unhares, SiqU.eita Campo~1 'Thales Ramalho, Ubaldo Sarem,· Vingt Rosado,
Epitádo Cafeteira, Fernando Lyra, Henrique Alves, IturivUl, Nascimento, Pacheco e Chaves, Pa~ dç".~ndradç e
Sebastião Rodrigues Jr. Nada mais havenrlb a· tratar,
su~P~Ode-se ã sessão Para que se lavre a At;·. 1R.'ea-bertd's
os trabalhos, às dezessete horas e vinte ecincP mii).utqs, é
a mesma lida e aprovada. Eu, E.dison Lobão,. S.eCrt:i~rio
.em ex.ercfcio, lavrei a presente Ata quê ír~ à. ~~~Hcac;~o.
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ANEXO Ã ATA DA I' REUNIÃO DA COMESSÃO DO DlSTRlTO FEDERAL. REAUZADA
EM 8 DE MARÇO DE I983. REFERENTE AOS
PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES SENADORlJS LOURlVAL BAPTlSTA. MAURO
BORGES. PASSOS PORTO GUlLHERME PAL-MEIRA E O SENADOR . GASTÃO MüLLER.
QUE SE PUBLlCA. /)EVlDAMENTE AUTORlZADA PELO SENHOR PRESlDENTE.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

I• REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 8 DE MARÇO DE 1983.
Às onze horas do dia oi_to de março de mil novecentos
e oitenta e três, na Sala de Reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Lourival Baptista, Guilherme Palmeira, Gastão
MUller, Alexandre Costa, Mauro Borges, João Castelo,
Jutahy Magalhães, Passos Porto e o Senador Murilo Badaró, reúne-se a Comissão do Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificadO, oS Senhores Senadores Beiledito Ferreira, Marcondes Gadelha, Saldanha Derzi e o Senador Tancredo Neves.

De acordo com o que preceitua o§ 39 do art. 93 do Re-.
gimento Interno, assume- a Presidência o Senhor Senador
Lourival Baptista, que declara aberto os trabalhos,
anunciando, em seguida, que a mesma se destina à
eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Comissão
para o biêniO de 1983/1984.
Distribuídas as cédulas, o Senhor_ Presidente _designa
para funcionar como escrutinadores os Senhores Senadores Gastão Míiller e João C.stelo.
Procedida a eleiçãõ; consülla~Se ó seguinte resultado:
Para Presidente·
Senador Alexandre Costa ....... _, ..... ~ 6 votos
Senador Mauro Borges ................ - 1 voto
Para Vice-Presidente
Senador Guilherme Palm_eira ........ , .. 7 votos
O Senhor Presidente Eventual proclama eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores
Senadores Alexandre Costá e Guilherme Palmeira, e
convida o primeirq a asStifnir a direção dos trabalhos.
Uma vez empossado, o Senhor Senador Alexandre
Costa manifesta os seus agradecimentoS pelo sufrágio de
seu nome para o exercício de tão- honroso cargo e esboça,
em linhas gerais, o seu programa de trabalho à frente da
Comissão do Disfríto Federal, durante o período da sua
gestão.
Em seguida o Senhor Presidente, Senador Alexandre
Costa, franqueia a palavra a quem dela queira fazer uso,
usando da mesma, os Senhores Senadores Lourival Baptista, Mauro Borges, Passos Porto, Guilherme Palmeira
e o Senador_ GastãO Müller, cujos pronunciamentos são
publicados em anexo a esta Ata, por determinaçãO do
Senhor Presidente.
Continuando o Senhor Presidente, Senador Alexandre
Costa, manifesta os_ seus agradecimentos pelas palavras
de júbilo e inc~ntivo dos seus pares, para dirigir a Comissão do Distrito Federal, no biênío-83/~4.'
1
D<~-q do continuidade aos trabalhos, q Senhor Presidente, Senador Alexand,re Costa. propõe oralmente à
Comissão, que seja feito o -cõnvite ao Senhor }Governador do DistrTto Federal, torone.l José Qmellas de Souza
Filllo, para que c_ompar~ça a este óigã,o técnico, para eXpor os seus planos de GoVernO, em hora e data a ser marcado Por Sua Excelênti.a. Posta em discussão e, em seguida, erú votação, a proposta é aprOvada por una:nitriidade. 1 .
·
· ·

Na~a màis havendo a ti-atar, o. Senh.or_ Presidente determina .que as reuniões'- ordináriaJi -deSte órgão técnico
sejarri realizadas às terças-feiras às 10:00 horas e declara
encerád.a a presente reuhi~O• .lavrandO eu, Kleber Alcoforado Iacerda, Assistente da. CorÕissão, esta. Ata, que,
lida e ·aprovada, será aSsiná.da pelç senhor Presidente e
aernais membros prese~~; .

•f·'

presidente-: Senado-r A~léxandre Costa
Vice-Presidente:_ Senador Guilherme Palmeira
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) --Srs. Senadores, está aberta a presente reunião, destinada à instalação da Comissão do Dis{ritci Federal, para a escolha
do Presidente e do Vic_e-Presidente durante o biénio
19~3- 1984. Solicito aos Srs. Senadores que votem. (Pau,w.)

Encerrada a votação, convido os Srs. Senadores Gastão Müller e João Castelo para servirem de escrutinadores.
Para presidente há seis votos a favor do Senador Alexandre Costa e um voto para o Senador Mauro Borges;
para a Vice-Presidênda, sete votos, para o Senador Guilherme Palmeira.
Antes de empossarmos o Senador Alexandre Costa,
Srs. Senadores, desejo informar que a Comissão do Distrito Federal reuniu-se hoje no desempenho de suas atribuições regJmentais,_quando ~enadores designados para
constitui-la elegeram o seu Presidente e Vice-Presidente.
Prossegue, destarte, a Comissão do Distrito Federal a
sua trajetó"ria iniciáda em 1970, quarldo foi crfãda para
suprir a ausência do Poder Legislativo na capital, extinto
pela Constituição de 1967. Antes de declarar empossado
o ilustre Senador Alexandre Costa, para Presidente da
Comissão do DistritO Federal, e Guilherm.e PiliTieira
para Vice-Presidente, desejo felicitã-los e formular os
sinceros votos no sentido de. que S. Ex•, o Sr. Senador
Alexandre Costa, obtenha êxito total no desempenho de
::;ua missão, realizando fecuJ;lda e eficiente-gestãoà úente
deste importante órgão técnico do Senado Federal.
Desejaria, no momento, acrescentar apenas duas palavras para esclarecer que, tendo aquiescido ao espontâneo
c honroso comtite do Senador Nilo Coelho, quando
Líder çla noss~ Bancada, para exercer a Presidência da
Comissão do Distrito Federal na sessão legislativa anterior, tenho. a consciêncía tranqüila de ter cumprido o
meu dever no concernente às atribuições básicas da referida Comissão durante dois anos.
Ano passado, todavia, todas as atenções dos Srs. Senadores se voltaram, predom'inantemente, para os atas
prévios da campanha eleitoral, encerrada com as eleições
de quinze de novembro passado. Assim é que a Comissão do Distrito Federal aprovou a nomea"ção do dover'rlüdor José Ornellas, emitiu pareceres a respeito dos processos que lhe foram encaminhados e, sobretudo, votou
nos dois anos a proposta orçamentária relativa ao Distrito Federal, dentro dos prazos regimentais.
Um fatO PositiVO, para o qual de'sejo chamar a atenção
dos Srs. Sen.ado~~s. é q'ue, atendendo a solicitações por
mim formuladas, o i~Ustre Governador José: Ornellas de
Sousa Filho_ p~ssoU de'çinco n1ilhões de cruzeiros, para
sessenta e: sete milhões de cruzeiros a cota consignada no
orçamento do Pfstrltb Fedefal para apHcãçào, a critério
das Srs. SenadoreS, em serviço do ãmbitó da Educação e
Serviços SoCiais em Br.àSí!ia. -Estã Corriissão Votou assolicitações que u1c forãm ·encamirihadas pelo Governador
Airiiê Lamaisón e,-oov~rnado~ José Ornellas de Sousa
Filho.
Desejo rcisaltar, tainbém, O apoio que sempre recebemos dos ilustres S~'13Ôores que faziam pãrte desta Comissão que, s<i:ffi diS~inçã'o partidária, conyocados quando havia rilatéria_em pauta, sempre aqUi estiveram para
. relatar os projeios e dar os seuS votos. Também desejo
ress.altw_o zelo dos· funciqn.irios'de,sta Comissão, que csrlvcr~m sempre atentos a-õs ·seus problemas. Desejo ao
ilustre Senador AleXandre Costa lJ.l'na· eficiente_gestão à
frente da ComissãOAQ Dis.trít!'",Fe~e~al:_Solicito_ao emii"····
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desta C(lmis-

sUo.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Ao
empossar:me na Presidência da Comissão do Distrito
FederaJ e declarar aberta a sessão, concedo a palavra aos
Srs~ S-enadoi'es Que de-ia deSejarem fazer uso.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO B_ORGES- Sr. Pres_idente Alexandre Cost~. Srs. s_~~]:ad_or~ _me_~brqs da Comissão do Distrilo Federal~ ê umã reunião muito importante esta, porque a nossa Comissão está profundamente ligada à vida
de BraSília, e eu creiO que, embora muitos se esqueçain,
Brasília ainda é d.a maior importância para o nosso futuro. Perdoe-me uma ligeira digressão. Desde os tempos
do Império falava-se na mudança da capital, jã era uma
necessidade sentida. Na República constou da nossa I
Constituição_a mudança, e no dia 7 de setembro de 1922
foi implantado o marc_o inicial dos trabalhos de mudança da capital, na região de Planaltina, decorrentes de
estudos da famosa Comissão Cruz, que vasculhou todos
esses planaltos, esses altiplanos da nossa Região. Os
anos se passaram e nada mais foi feito, mas posteriormente- qUando se falava nos problemas de base da
Nuçào, sempre se lembrava da mudança da capital,porque ela seria o começo de solução. Não que a mudança,
por si mesmo, resolvesse todos os problemas nacionais,
mas era voltar a vista para o Oeste, para o grande sertão
do Bràsll, que se achava completamente despovoado, era
deixar de arranhar as costas do mar como carangueijOs,
era voltar-se para o Oeste: Getúlio Vargas teve uma frase
célebre, ele dizia que: ~o verdadeiro sentido da brasilidade era a marcha para o Oeste". Infelizmente, não pôde
concretizá-la de forma definitiva, mas houve a nomeação
da comissão de escolha da região. Depois, a Comissão
Poli-Coelho, como ficou conhecida e que tinha por obrigação escolher estrategicamente a região para a qual deveria ser transferida a Capital. E esse trabalho foi feito
com muita proficiência e sabedoria, graças à alta capacidade do Marechal Poli-Coelho e de todos os membros
da Comissão.
Feita essa primeira parte criou-se o retângulo, que nós
chamamos de retângulo do Congresso, que abarcou toda
essa área onde deveria ser escolhido o sítio futuro de
BmsHia. Mais tarde, foi criada uma Comissão chefiada
pelo inesquecível Marechal José Pessoa Cavalcanti, Marechal Pessoa. A Comissão do sítio, aquela que iria escolher definitivamente o local de Brasília.
A primeira foi a solução estratégica, a região, a segunda, foi a solução tática do ponto, do local. Tive a honra
de partidpar dessa Comissão de escolha do sitio e de descer, num campo improvisado, com toda a Comissão
para confirmar os estudos já feitos por uma empresa privada que apoiou- a Comissão, fazendo pesquisas sobre
um certo número de sítios entre os quais deveria sair o finaJ, designado para a Capital da República.
E foi, então, o Marechal Lopes chegando aqui, e depOis das primeiras informações, da primeira visão do panorama da região, Suas possibilidades, disse: "deve ser
aqui, deve ser aqui neste lugar o sítio de Brasília". Não
era esse o nome que e~e queria, _depois é que foi definitivamente fixarlo,_mas ar,·defato, começou-se um trabalho
mais objetivo a respêiiO do planejamento da futura cidade, etc. Até que, fi!Íitlmenle, surgiu aquela figura imortal
que, já tendo em ~ãP Opianejamentu, já tendo em mão
uma série de elementos fundamentais básicos para o inicio dos trabalhos, _um3.._definiçào, apareceu o Presidente
Juscelin-O Kubitsch~~ e'.qüe,-numa reunião política na cidade de lataí, no meu_'t:"~tado, foi questionado por um
popular se iria cumPtlr a Constituição do -Brasil. Ele disse que siri!. Coffio rlã67 Ele cumpriria a Constituição.
"Então V. Ex~ vaf.rriud~;, a Capital porque a Constituição prescreve a"m~dança da Capital". Ele refletiu alguns instantes-c disse:- "Sim, eu m'lidarei a capital". E
aí começaram, de fà,to,. :os trabalhos da mudança da Capital.
E hoje, companh.ci'ros, r:qb!es Senadores, Brasília jã
não é mais o futUro;- a -esperanÇa,.Brasília é a realidade e
que importa tanto· P.~.ra o_ -pàís_como pp.ra si mesma. Hã
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·problemas cuja solução interessa à vida de todos que
aqui estão. Brasília tornou-se um grande centro e Deus
queim que ela não se transforme numa megalópole, porque da não foi feita para isso. E preciso que se preserve o

destino de Brasília tal _qual ela foi criãda _e n~o se transforme isso aqui num grande centro de poluição de um
centro industrial, mas que se preser.Te o ambiente e a
qualidade de vida que sempre se imaginou para aqueles
que_ viessem morar na Cap1tal da República.
Portanto, para nós, membros desta Comissão, para o
nosso ínclito Presidente, Senador Alexandre Costa, há
uma missão, talvez, menos, hoje, de criatividade, mas de
continuidade_ daqueles ideais que ·nortearam a Construção desta cidade. Espero que a nossa Comissão esteja
à altura dos anseios da cidade e tambêm do BrasU, porque esta não é Uma cidade que pertence apenas aos seus
habitantes, mas pertence à toda a Nação.
Espero que possamos colaborar para que -ela cada___vez
progrida maís- sein tornar~se- hostil ao resto da Nação
que ela representa.
Muito obrigadQ. {Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PORTO - Oeseja-fiã.~--~ilicialmente,
me congratular com V. Ex~ e com o Vice-Presidente eleito para esta nossa ComissãO do Distrífõ FedCral.
Embora n:lo participando como membro efetivo da
Comissão, mã.s p"clo apreço, pelo respeito e pelo amor
que eu tenho por esta cidade, pelo Distrito Federal e por
Brasília, estarei sempre aqui, mesmo na condição de suplente, para ajudar a nova Presidência da Comissão no
amplo trabalho que ela terá de realizar em benefício de
Brasília.
Fui membro da Comissão do Distrito Federal na Câmara, quando a Constituição permitia àquela Cãsa do
Congresso ter sua Comissão. Depois, seiiaâor, aquí vim
com entusiasmO, convencido de que esta Conlissão tem características especiais, ê uma-comisSão qui deve Ser o
forum de debates dos assuntos de Brasília. CrCici- qUe de-veremos ter o cuidado de preservar a autoridade do Poder Executivo na cidade, faZer da Comissão" do Distfito
Federal um centro _de debates dos problemas, dos planos
e do que se deve fazer para preservar Brasília comosede
do Governo e como Cid<lde--Estado.
A Comissão tem desempenhado muito bem o seu_ papel. Acabou de dcíxar a Presidência o nObre Senador
Lourival Baptista que cumpriu seu dever, como todos os
demais membros, num período difíc"il da vida do Congresso, visto que estávamos num período pré-eleitoral.
Agora, nova legislatura, novas esperanças, novos
membros partieip-imdã desta Coriiissão, aguãrdãmoS-que
todos se convençãm que esta Comissão tein qUe ser restaurada na sua plenitude, ela deve ser o pUlmão por o-nde
haverá de respirar a cidade, as suas cidades satélites, oS
problemas de Brasília que já estãci crescendo, se aVOlumando e que é preciso a participação nossa, inclUSive,
por um dever constitucional, já que o SenadO ê resp()tisável pela fiscalizaÇãO do- Orçamento do Distrito Federal.
Espero que numa sessão ordinária esiejãm-oS iqui reunidos, porque trarei sugestões, inclusive de ampliação
desta ComiSsão, pelas 5uas ca:racterístícas·" singulareS,
porque ela ê uma ComiSsão que SerVe-ao DíSirito Federal em condições especiais e deve ser vista como uma
ConstituiÇão especial, ela deve ter uma estrutura muito
mais ampla do que as outras já que ela não ê-Só uma" Comissão têcnic-<1, mas sobretudo, uma Comissão política
que deverá atender às reivindicações do povo e do Governo do Distrito Federal.
Ao me congratular com V. Ex• e com os demais
membros da Comissão quero pór-me à disposiçãO para
vir aqui trazer a ffiíriha colaboração a esta Cdmissãõ-que
tem um grande destino na vida de Brasília. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Conàdo
a palavra ao nobre Senador, Ex-Governador Guilherme
Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA- Sr. Presiderite,
inicialmente, para me congratular com esta Comissão

pela escolha feliz do nome de V. Exf para presidi-la e dida minha parte, em ugradecendo a confiança dos
Srs. Senadores, que procurarei colaborar com a Presidênci~ e c_om os membros desta Comissão, em busca de
se dar maior dinamismo a este órgão cuja instalação provoca esta ansiedade de toda a população de Brasília que,
impossibilitada de ter os seus representantes, coisa que
eu pessoalmente, defendo. Acho que pelo crescimento de
Brasília, hoje se impõe que ela tenha uma representação
legislativa. Mas, enquanto se estuda ou se chega a uma
conclusão à respeito, acho que a ação desta Comissão,
como bem sugeriu o Senador Passos Pôrto, deve ser ampliada e com isso ter condições de uma participação
maior, ouvindo dos anseios e as necessidades de sua po~
pulac;ào, da qual tambêm nós fazemos parte.
zer~

Evidentemente não é fácil, dada as outras atribuições
que nos dtbem de dar Uma at_enção ainda maio"r do que a
desejada à administração do Distrito Federil. MáS llós,
com ii "expe-riênCia adquirida no Governo do Estado muitos dos Senhores também ex-governadores, outros
residentes há algum tempo aqui em Brasília - podere-mos fazer melhores dias, viver este órgão. Para isso estou
pronto para olivir, como todoS os senhores, não tenho
-dú\;'idas-;-ãs reiVindicaÇões da população. Acho também
que nação desta Comissão como um forum de debates, ê
-dU maior importâncía, dO maíof significado para
Brasília. Inclusive, sou do ponto de vista de que devemos
nos reunir semanalmente, convidando autoridades que
fazem parte da administração do município ou pessoas
du comunidade que tenham interesse em trazer sugestões, que por nós serão levadas e discutidas com o Sr~
GOVernador do Distrito Federal.
Finalizando, as minhas palavras são de agradecimento
aoS- senhores e na crença de numa ação permanente e eficaz- da Comissão, hoje tão bem dirigida pelo Senador
7\lexandre Costa, que substitui o meu vizlnfio, lá de Sergipe, Senador Lourival Baptista, que certamente deu
tupo de si para tornar esta Comissão numa caixa deressonância das aspirações do povo brasiliense. Mu-itO obriga_do. (Palmas!}
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Gastão Müller.
O SR. GASTAO MULLER - Senador Alexandre
Costa, em primeiro lugar, quero congratular-me com o
nobre Senador Lourival Baptista que sai da Presidência
desta Comissão. E muito bom sãirmos de uma posição
recebendo <!plausos e o serlador Lourival Baptista sai da
Presidência desta Comissão com o aplauso dos companheiros e dos que aqui eslão presentes. Meus parabêns
ao nobre Senador Lourival Baptista e ao povo de Sergi~
pC. como· disse o nobre Senador Passos_ Pôrto.
Estimo o Senador Alexandre Costa e que também V.
saia, daqui há dois anos, da Presidência da Comissão, sob os ::1plausos de todos, da mesma forma como V.
-Ex'-' se saiu tão bem, da J •-Secretaria do Senado, sendo o
grande prefeito deste Senado, o grande construtor no Senado, dando forma., um aspecto novo à nossa Casa e
conforto aos nossos Senadores e servidores.
Ex_~

Sr. Presidente, o Senador Mauro Borges, brilhante homem-= público de Goiás, já fez um retrospecto sobre
-Brasília, mas eu quero analisar um outro prisma.
Brasília não é um fim, é um meio. Construir uma cidade não é segredo, pode se innacionar o país ou ter-se pet~odólares e construir-se uma cidade ou a vaidade_ de alguém em determinar que se construa uma cidade. Não!
Brusília tem um sentido, o sentido da integração nacional, o sentido de o Brasil conquistar-se a si mesmo, deixando as margens do Atlântico para conquistar o
Centro-Oeste, a Amazônia, Goiás, Mato Grosso,- Rondónia, enfim, o irterior brasileiro. Sente-se na carne as
vantu_g_ens de Brasília. DCc. modo que, a construção de
Brasília, feita pelo Presidente Juscelino Kubitschek. que
nada mais fez do que cumprir uma determinação constitucional jií prevista atê pelos inconfidentes mineiros, foi
o cumprimento de uma obrig:ição, transforinando em
realidade <~quilo que já se previa há tanto tempo.
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Em segundo lugar, Sr. PreSidente: quando da escolha
do atual Governador do Distrito Federal, sob a Presidênciu do Senador Lourival Baptista, eu assinalei aquele
Governador que, Brasnia, além dos problemas naturais
de cidad<: em crescimento, etc., ainda há um outro
problema; o Brasil que vive, como todos sabem, um
período de crise e que alguns ampliam para uma cris-e in·
tcrnacional, como existe de fato, matêm o luxo de t~r
duas capitais: Rio de Janeiro e Brasília. Os inimigos gratuitos de Brasília- que mudaram de tática, ao inv~ de
atacar rtoiHalmente, fazein a resistência passiva - então--o Brasil tem duas cspitais. Por que o DNER ê no Rio
de Janeifo? Por que o BNH é n~ Rio de Janeiro? Por que
a PETROBRAS é no Rio de Janeiro? Por que a SIDERBRAS é no Rio de Janeiro? E assim centenas de outros órgãos do Governo Federal que persistem, insistem
c teimam cm manter-se no Rio de Janeiro, não vindo
para Brasília como determina a lei?
De modo que, o grande trabalho que devemos fazer
aqulé-eStimular o Governo Federal, dar meios pa."ra -o
Governo· do Distrito Federal, a fim de que Brasília seja
de fato e de direito, amplamente a Capital da República.
Por que um P:.1ís que vive em carência, c-omo vivemos,
em função de um problema nacional e internacional,
pode ter o luxo de ter duas Capitais? E a mesma coisa
que um ddudào que está mal de vida manter uma casa
aqui c outr:.J no Rio de Janeiro. Alguém deve estar pagando por isso. E todo o povo brasileiro paga por esse
.erro que vem desde a inauguração de Brasília. A resistência contra Brasília chega ao ponto da luta que se vê nos
aviões das 19 horas da Varig, onde dezenas de tecnocratas que vêm de manhã e que voltam à noite para o Rio de
Janeiro, porque não querem nem dormir em Brasília.
Est<: é um ponto que deveríamos defender aqui: a vinda de todos os órgãos governamentais que deveriam estar em Brasília. Naturalmente que não é a jato, naturalmente que deve ser um trabalho metódico e sist_emâtico.
Por último, Sr. Presidente, defendo a tese do Senador
Guilh~.:rme Palmeira, no princípio num sentido menos
amplo. Acho qu_e não é possível que cidades como Taguatinga, Sobradinho, Ptanaltina, Gama e outras- do
Distrito Federal, não tenham pelo menos uma representação de vereadores nos municípios satêlites. Deveríamos fazer esta abertura para o Distrito Federal, pelo menos Tuguat"inga deveria ter a sua Câmara de Vereadores.
Estive conversando agora com um jornalista da Cida~
de; são 350 mil habitantes, quer dizer, uma cidade quase
maior do que muitas capitais do Brasil, anexando Taguutinga ao Guará dií um total de 600 mil habitantes, e
não tem nenhum representante.
Somos aqui chamados de Vereadores do Distrito Feder').!, com muita honra, porque não há coisa mais honrosa do que ser vereador. Porque é a base de todo esquema político de um cidadão, de um Estado e de um município. Não podemos expressar, de fato, o que o povo
de Taguatinga aspira ter.
De modo que, essa Cámara de Vereadores - estou
exemplificando com Taguatinga que, se não me engano,
é a maior .::idade do Distrito Federal- mas essa Câmara
de Vereadores trariam do Senado Federal as necessidades daquele imiriicipio, p"ara que levássemos a quem de
direito.
Essas as minhas considerações e sugestões acompanhadas dos votos para que o· Senador Alexandre Costa
saia da Presidência desta Comissão sob os mesmos
aplaUsos com que saiu da I' Secretaria do Senado. (Muito bem! Palmas.)
SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Srs. Senadores, minhas senhoras e meus senhores,
_
--DC:Vo, iil"icialmfmtc, agradecer as generosidades- ou a
confiança em mim depositada para dirigir a Comissão
do Distrito Federal, no biénio 83/84.
Devo também agradecer a quantos aqui acorreram para, prestigiando o Congresso- Nacional, aliás, fato inusitado, assistirem a instalação da Comissão do Distrito
Federal.
São conhecidas de todos, pe[o menos dos parlamentares, as restrições atribuídas à Comissão do Distrito Federai e não poderí::Jmos exigir do meu antecessor, Senador
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condut~

que não aquela do

cumprimento das atribuições -e- do trabalho por S. Ex~.
desenvolvido nesses últimos dois anos à frente da Comís:

são do Distrito Federal.

Estas atribuições, que me permito ler, são as seguintes,
para quem não as conhecem:

Art. 105. À Comissão do Distrito Federal compete,
privativamente:

I - opinar sobre:
a) as proposições legislativas pertinenteS ao Distrito Federal;
b) o Orçamento do Distrito Federal;
c) a escolha do Governador e dos Conselheiros
do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Const.,
art. 42, Ill);
d) as contas do Govern-ador do Distrito Federal,
oferecendo o respectivo projeto- de resolução;
e) os pedidos de empréstimos, operações ou
acordos externos para o DistritO Federal, oferecen~
do o respectivo projeto de resolução;
II- relatar os vetos do Presidente da República
a projetas de lei pertinentes ao DistrítO Federal (artigo 4I4, 1).

E o que consta do Regimento, extraído do Texto-da
Constituição Federal.
Ora, Srs. Senadores, dada essa restríção, não pOde a
Comissão pretender estabelecer um governo-paralelo no
Distrito FederaL Não é seu desejo, e consideraria um
desserviço prestado ao Distiffõ Federal essa pretensão.
A ela cabe prestigiar o Governo. E como prestigiar o
Governo? Estabelecendo que, nesta Comissão, se instale
um fórum de debates, em que se ouça todos os segmeritos da sociedade brasiliense e também todo o Poder
Público, para que Brasília i os brasilienses possam ter,
possam aferir os- problemas e, aferindo os problemas,
procurar as soluções para esses problemas que, no meu
modo de ver, são graves.
Desse somatório -de opiniões das figuras -mais representativas de Brasília, somada às opiniões dos membros
desta ComissãQ, composta dos homens inais ilu-stres,
basta dizer que, nesta Comissão existem 4 governadores
de fsqQ.Q., óeputados federais, como o Dipútado Gásthone Righi, de longa vida pública; o Senador Murilo Badaró de Minas Gerais, expressão do Legislativo brasileiro;
o Senador Passos Põrto, com sua vasta eXperiência da
vida púbHca; o Senador Jutahy Magalhães que, jâ por
tradição, tarilbém cultiva os grandes programas nacio~
nais. Deste somatório, não há porque não- surgir ídéias
as mais brilhantes, soluções, as mais emergentes, para
que se acuda Brasília, ajudando o Governo de Brasília a
dar solução a esses problemas.
Brasília, corno disse o Senador Mauro Bo-rges; teve
uma corrente imigratória impetuOsa. Brasileiros de todos os recantos, que aqui acorreram em busca de melhores condições de vida. No seu início, o setor secundário,
a construção civil e o setor terciário, t'n.Uito ajudaram a
solucionar a vi__da de muita gente.
Acontece que, nos dias de hoje, já decorridos _!!l-ais ·de
20 anos da sua fundação, Brasllia tem no setor secun~
dário e no setor terciário nlais -de 90% da- sua foi:Ça. O
que resta ao setor primârio? Apenas 4% dessa força. Ci~
dade de mais de I milhão e 400 mil habitantes. Vejam
bem, a mais concentradora do País. Porque, em cerca de
6% da sua área se concentra 96_% da sua população, restando ao setor primáriO apenas os 4% em 96% ao seu território.
Lendo o estudo de um professor e de um homem devotado por Brasília, onde ele chama bem a atenção para o
desequilíbrio população~território, põrito que devi! ser
olhado, que deve ser discutido e que deve se encontrar a
solução para que se volte, Brasília, para o setor primário,
uma vez que o terciário e o secundário jâ quase saturados pouco_ oferecem à população de Brasflia. Um dado
estarrecedor, não sei se para iodos os que vivem em
Brasília, porque Br.asília se compõe dos que visitam

Brasília, dos que moram em Brasília e dos que vivem em
Brasília. Ê a esse terceiro, aos que vivem em Brasília, aos
qlle- se interessam pelO seu desenvolvimento, pelo seu
progresso, pela sua população a quem me dirijo para dizer que, já saturados, sem qualquer oferta de empregoolhem bem esse dado- anualmente, Brasília, oferece 35
mil lugares de força-trabalho, quando a demanda é apenas de_Qmil. O que fazem esses 29 mil jovens'? Presu~i
velmerile jovens, porquanto o mais velho habitante de
Brasília só pode fer a sua idade. O que fazem'? AbandoBrasília, acorrem às -portas dos Estados, do Ministério 'e, não conseguindo nada, mercado de emprego, têm
que se dirigir para outros Estados em busca de sobrevivência.
Tudo isso, sem falar nas pressões, porque se há o desprezo no setor primário, eles têm que se acumular no seter secundário e terciário. Dai vêm as pressões de muitos
sobre o setor urbano, propriamente dito, criando soluções e a mã.ioria delas pouco interessam a Brasfiia, mas
aõ~ interesses econômicos e à ganância imobiliária que
Cainpeia.

--nam

São esses problemas que deveremos trazer aqui. se
não somos poder decisório, nem a Comissão, nem o Senado__da República, essa gama de opiniões de homens os
mais experimentados, sornada dos responsâveis pelas
classes produtoras, pela Associação Comercial, pelas comunidades de bairros, hão de propiciar, haverão de pro·
piciar, nãO há dúVida nenhuma, sugestões para que possa o Governo do Distrito Federal s_e direcionar para asolução de que Brasília precisa -que seja tomada com a
maior urgência.
Não temos absolutamente pretensão e eu vejo nos jornais as pressões, ãs-crítiCas de muitos; da primeira, da se-gunda e da terceira, dos que moram, dos que viSitãm,
dos que vivem. Tenho cuidado em solucionar essas opiniões. E solucionando essas opiniões e são muitos os homens que conhecem toda essa região. O Senador Mauro
Borges, por exemplo, com a sua longa experiência com
um dos maiores governos que teve Goiâs, que acompanhou a instalação de Brasília e que durante todos esses
anos viveu a vida que Brasília e os brasilienses viveram,
poderá ser um daqueles uma daquelas vozes atuantes cujas sugestões terão que ser respeitadas Pela experiência e
~lo seu mais elevado espírito públic_?.
Nesta Comissão quantos, quantos homens aqui vivem? Eu, por exemplo, vivo há mais de vinte anos aqui
em Brasília, assim o Senador Lourival Baphtista, assim o
Senador Gastão MCíller, assim o Senador Guilherme
Palmeira, que embo_ra não fosse um constante porque
teve mandatos parlamentares e o seu Governo de Estado, mas_inicoU aqui,ju_rlto ao seu pai, um ilustre Senador
que o Senado teve. O Senador Lourival Baphtista, o Senador Passos .Pôrto, do meu tempo, da minha época aqui
em Brasília. E o eminente_Senador Murilo Badaró, por
Minas Gerais, que além de conhecer tarnbêm todos os
seus problemas, vizinho que é, é um Jurista reconhecido
e que poderá proporcionar à Comissão e ao Senado da
República os meios e as condições para que se possa
attngíi·-o~ que se deseja.
Dito isto o que podemos oferecer é trabalho o que po~
demos oferecer é imaginação, o que podemos oferecer,
como bem ~isse o Senador Passo Pôrto e jã comprometeu, é aumentar o qui compete privativamente à Cernis-_
São- do Distrito Federal, para que ela possa emprestar
melhor serviço, enquanto a população aflita espera peta
sua emancipação política.
Aqui traremos, e hoje haveremos de começar os convi~
tes, aqui traremos para debates todos aqueles que forem
iti"teressados em BrasHia. As críticas que fazem à COmis-sãõ do Distrito Federal, muitas delas válidas, válidaS
pela imprensa, válida pelos homens que aqui vivem,
como o Presidente da OAB, corno o Presidente da Asso~
ciaç-do Comercial, terão que aqui ser ouvidas e se têm
críticas a fazer, naturalmente, dentro dessa crítica, terão
sugestões a aprese-ntar, que nós encamiilharemos à im1
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prensa, ao Governador do Distrito Federal, ao semi~
nãrio de todos os homens capazes, de todos os homens
de imaginação que amam esta terra e que desejam
desenvolvê-Ia.
·
No meu modo de ver, sem que se volte com a mâxima
urgência para o setõr primário, que se encontra engalinhando, para dar sUporte ao setor secundário e terciário,
não tenho dúvidas de que haverâ de haver uma implosão
em Brasflia. E não creio que os brasilienses, nem a Co~
missão do Distrito Federal, nem o Congresso Nacional
vã contribuir para que se gere problemas insolúveis, que
em nada ajude Brasília, o grande centro das decisões nacionais.
Quero consultar o Senado, antes de terminar estas minhas palavras, da -conveniência de iniciar pelo Governo
do Distrito Federal, na pessoa do seu Governador,
convidando-o para que ele venha, perante esta Comissão, debater os planos do seu Governo.
O SR. LOURIVAl BAPTISTA- Solicito .a palavra,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Concedo
a palavra a V. Ex•._
O SR.~LOURIVAL BAPTISTA- Em poucas palavras, no término do meu mandato como Presidente desta
ComisSão"; cfuào dizá-áV. Exfe aos Senadores, que-por
duas vezes o Governador José Ornellas Souza Filho me
falou acerca do desejo de vi_r até esta ComissãO para debater os problemas do Distrito Federal. No dia em que
ele, aqui, foi -argüido, quando foi votado o seu nome
para Governador do Dishito Federal, -ele declarou que
naquele dia não estava preparado para discutir os
problemas do Distrito Federal e que oportunamente se
colocaria à disposição da Comissão. Mas, depois, por
duas vezes, solicitou que eu marcasse a data para que ele
aqui comparecesse. Mas, infelizmente, devido ao período eleitoral, não foi possível marcar esta data. E no dia
da instalação da Legislatura do Congresso Nacional, em
}9 de março, declarou o Governador, no seu Gabinete,
que jã havia anteriofmerite me falado que estava à dispo·
sição da Comissão, era só marcar a data para ele comparecer:
Felicito a V. EX• por esta idéia, que acho válida, e não
tenho dúvidas de que o Governador José Ornellas estará
presente para expor os seus planos de Governo.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Cosia)- Consul!o
aos Srs. Senadores sobre o assunto.
Os Srs. Senado_res que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado, a Comissão irá se dirigir ao Sr. Governador do Distrito Federal, convidando-o para que ele marque data para aqui comparecer e apresentar à co-missão
e à população de Brasília o seu plano de Governo.
Depois do Governador, haveremos de convidar todas
as autoridades, Secretários de Estado, o Presidente da
NOV ACAP, erifim, todos os responsâveis pelas obras
públicas que se realizam em Brasília.
Que vamos trabalhar, vamos. Haverei de emprestar a
minha inteligência e o meu trabalho para que esta _Comissão pos·sa progredir, possa encontrar as soluções para
Brasília, eu prometo. Se for bem sucedido, dou-me por
satisfeito, se não conseguir o sucesso, terei cumprido o
meu dever. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2
DE MARÇO DE 1983.
À~_ dezesseis horãs e trinta minutos do dia dois de
março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão~ na Ala Senador Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Senadores Gabriel Hermes, Amaral
Furlan, Carlos Alberto, Affonso Camargo, Luiz Cavalcante, Hélio Qu_e_iros, Alberto Silva e Odacir Soares,
reúne-se a CorriíSSào de Mínas e Energia.
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Deixam de Comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins e Dinarte Mariz.
Assumindo a Presidência, conforme preceitUa o Regimento Interno, o Senhor Senador Luiz Cavalcante declara aberta a reunião, comunicando que a mesma se destina à eleição do Presidente e Vice- Presidente dã Comissão, para o biênio 1983/84.
Em seguida, o Senhor Presidente manda providenciar
a distribuição das cêdulas e designa o Senhor Senador
Alberto Silva, para funcionar como escrutinador_
Procedida a eleição verifiCa-se o- SegUinte TislilfiiOO: --Para Presidente:
Senador Gabriel Hermes ....•......••. , 7 votOs

Senador Luiz Cavalcante ......

.__~. ~·...

. 1 voto

Para Vice-Presidente:
Senador Odacir SoareS ...-•..........•_. 6 votos
Senador Alberto Silva ..... r. . . . . . . . . . . 2- votos

São proclamados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores SenadõrCs Gabriel Hermes
e Odacir Soares.
Prosseguindo, o Senhor Senador Luiz Cavalcante,
convida o Presidente eleito, Senador Gabriel Hermes
para asssumir a presidência e dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Presidente agradece a
honra da escolha do seu nome para desempenhar tão importante missão e espera poder oferecer a melhor de sua
contribuição, a fim de tornar a ComisSão de Minas e
Energia um 6rgão dinâmico~
Ressaltou, ainda, Sua Excelência, a neceSSid-a:Oe di se
promover estudos sobre as riquezas minerais do País, a
fim de que a Comissão possa oferecer ao Congresso e ao
Governo subsídios valiosoS à elaboiação de projetas discipliilanáo a exploraÇão ·ae tais riquezas.
····- "
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuniã-o, la-·
vrando eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assisteil.te aa
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será-ãssínada pelo Senhor Presidente.
COMISK~n

DE-ECONOMIA

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE MARÇÓ -riE
1983.

- Extraordinária Às dezoito horas do dia dez de março de mil novecentos e oitenta e três, na sala _de--reuniões da CoiliiSSão, Ala
Senador Nilo Coelho·, presentes os .Srs. Senadores Severo
GomeS, Presidente em exercício, Luiz Cavalciinti, BCnedito Canelas, Affonso ·c-am~argo;·-pedfc:;--srmon~ Jorge
Kãlume e Josê i.:íns;-reúne-se·a con-üssão-deEc<Yrio"m.ia~
Deixam comparecer. por motivo justificado, Os Srs.
Senadores Roberto Campos, José Fragelli, Benedito
Ferreira, João Castelo, Albano Franco e Franco Morítoro.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da
reunião anterior, que é- dada como aprovada.
São apreciadas as seguintes matérias constantes da
pauta:_
MENSAGEM N~> 244/82- Do Sr. Presidente daRe-pública. submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipafde-Maringã (PR)~ a cOntratar operação-- de cr.édit6 no valor de Cr$
734.671.283,31.
Relator: Senador Affonso Camargo.
Parecer; favorãvel; concluindO por apresentar uin Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovaç!lo do p3.recer do relator.
MENSAGEM N~' 242/82- Do Sr. Presideritedã República, submentendo à aprovação do Senado Federal.
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Chapada dos Guimarães (MT), a contratar opetação ode crédito no valor de
Cr$ 127.877.086,90.
Relator: Senador Benedito Canelas.
P'.uecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.

Coitclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM N~' 246/82- Do Sr. Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poxoréo (MT), a contratar oPeração dé crédito no valor de Cr$ 85.668.358,73.
Relator: Senador Benedito Canelas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM N~' 49/83- Do Sr. Presidente daRepública, submentendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itiquira (MT), a contratar operação de crêdito no valor de Cr$_81.123.270,29.
Relator: Senador Benedito _Canelas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto -de Resolução.
- - CoÕclusão: aprov~~ão do parecer_ do relator.
MENSAGEM Nt> 254/82- Do Sr. Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
pfoposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 63.634.169,00.
Relator: Senador João Castelo. Com redistribuição ao
Senador Benedito Canelas.
Parecer: favorãvel, Conduindo por apresentar um Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM N• 143/82- Do Sr.-Presidente daRepública, submetendo- à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Iguatemi (MS), a
contratar operaçãO de crédito no valor de CrS
132.784.000,00.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: contrãrio ao Projeto.
Conclusão: a Presidência concede vistã ao Senador
Benedito Canelas~
MENSAGEM N~' 145/82- Do Sr. Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministrá da Fazenda, para -que seja autorizada a__ Prefeitura Municipal de Jateí (MS)~ a contratar operação de crédito no valor de Cr.$ 22.829.700,00.
R,elator: José Fragelli.
Parecer: contrário do projeto.
Conclusão: a Presidência concede vista ao Senado.r
Benedito Canelas.
MENSAGEM -N<~ 150/82- Do Sr. Presidente da R~
pública, submentendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da f'azenda, para que seja autof(zada a Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato
Gi'osso (MS), a contratar operação de crédito no valor
de Cr$ 20.000.000,00.
Relator: Senador José Fragelli.
Parecer: contrário ao projeto.
Conclusão: a Presidência concede vista ao Senador
Benedito Canelas.
A seguir, o Sr. Senador Severo Gomes. soliCita que o
Sr. Senador Luiz CaValcante assuma â direção dos trabalhoS; a fim de relatar a seguinte- matéria:
..
MENSAGE!\-1 N~' 248j82- Do Sr. Presiderúe-da -República, submetendo à aprovação do. Senado Federal,
propOSta dO--Sr:·Ministro da Fazenda:Para que seja auto-fíz"ãCfa PreteltUiã Municipal de Rib-eirãO Pires-(SP): a
contratar -operação de crédito no valor de Cr$
52.217.541,95.
.
.
-.
ifelator: Serlador Severo Gomes.
Pa.ricer: favOr'âvel, concluindo por apresentar um Proj~to de Resolução.
<::OncluSào: aprovação do parecer d.o relator.
O Sr. Senador Luiz Cavalcante faz retornar ao Sr. Se~
nadar Severo .Gomes a presidência da Comissão, para
dar prosseguimento à pauta.
MENSAGEM N9 369/81 -Do Sr. Presidente daRepúblk?-, submetendo à aprovação do Senado Federal.

a
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proposta do Sr. Ministro da Fazenda, Para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itaueira (PI), a _contrãtar operação de crédito no valor de Cr$ 3.619.000,00.
Relator: Senador João Castelo. Com redistribuiçâo ãO
Senador Benedito Canelas.
Pafed:r: favorável, concluindo por apresentar um
Projeto de Resolução.
Conclusão: aprovação do parecer do relator.
MENSAGEM N~'44f83- Do Sr. Presidente daRepública, submetendo à aprovação do Senado Federal,
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autoriZado o GOVerno do Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor de Cri
711.785.762,3!f.
Relator: Senador Benedito Canelas.
Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução.
COnclusão: aprovação do parecer do relator.
São adiadas, em virtude da ausência do relator, as seguintes matérias: MSF N'i' 184/82, MSF N~' 251/82,
MSF N• 51/83, MSF N• 172/82, MSF N• 173/82.
Antes de encerrar a reunião, o Sr. Presidente sugere
que as reuniões ordinãrias desta Comissão se realizem às
qUartas-feiras. às 10 (dez) horas. A sugestão da Presidência é acolhida par unanimidl:lde.
N.ada mais haven4ç_a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisca Guilherme Thees Ribeiro. Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada
serã assinada pelo Sr. Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMüNfCAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS ( CT)
1• REUNIÃO (DE INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 17 DE MARÇO DE 1983.

Às onze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e três, na sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores
Senadores Benedito Ferreira, Alexandre Costa, Affonso
Carifargo e João lucio, reúne-se a Comissão_de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SC:.
nhores Senadores Lui.t Cavalcante, Aderbal Jurema, Lomanto Júnior, Marcelo Miranda e Alberto Silva.
De acordo com o que preceitua o§ 39 do art. 93 do Re-gimento lnteino, assU m.e a presidência o Senhor Aiexandre Costa, que declaía instalada a Comissão.
Em seguida o Senhor Presidente anuncia que vai proceder à eleição do Presidente e Vice-Presídente da Comissão, para o biênio 1983/84. Dístribuídas as cédulas
para votação. o Senhor Presidente _c_onvida para funcionar como escf!Jtinador, o Senhor Senador Affonso Camargo.
Procedida a eleição. verifica-se o seguinte resultado:Para Presidente:
Senador Benedito Ferreira . . . . . . . . . . . 31 votos
S~~!ld._or AieX.aiiCJrC:·costa ...·-·..
l voto
Para Vice-Presidente:
SenadOr Aderb~.l Jurema . .-..... .
4 votos

São prodamados eleitos, Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Senadores Benedito Ferreira· e Aderbal Jurema.
'Prosseguindo o Senhor S~nador Benedito Ferreira as·
sume a Presidência e agraçrece a- seus pares a distinção
com que foi hollrado para exercer tão importante cargo,
e propõe que as reuniões ordinãriã.s sejam realizadas- ~rs
quintas-feir"as às onze horas. Não há restrições e a pro-_
posta é aprovada, por unanimidade.
Nada mai~ havendo a tratar, encerra-se a reunião, la·
vrando eu, Marcelino dos Santos Camello. Assistente da
Comissão~· a pfesenle Ata que, lida e aprovada, será assi·
nada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes.
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CAPITAL FEDERAL

Ata da 19~ Sessão,
em 21 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47• Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e Moacyr
Dal/a
AS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:
- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena
-- Raimundo Parente - Gaivão Modesto - Odacir
Soares - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hélio
Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo- Alberto
Silva- Helvídio Nunes- João Lobo_- Almir PintoVirgílio Távora ~ca-rias Alberto- Aderbal JuremaNilo Coelho- Guilherme Palmei'ra- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista ~Passos P:ôrto ......, Jutahy Magalhães - lomanto Júnior - Moacyr Dalla - Murilo
Badaró --cSevero Gomes - rv{auro Borges- Gastão
Milller- José Fragelli- AffoOso Camargo- Lenoir
Vargas_- Carlos Chiarelli.

SENADO FEDERAL

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- A fista de presença acusa o Comparecimento de 34 Srs. SenaâOrCs. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

SUMÁRIO
I.~ ATA DA 19• SESSÃO,
EM 21 DE .MARÇO DE 1983

LI.- ABERTURA
1.2,- EXPEDIENTE

1.2.1......:.... Comunicações di Liderança do PMD~
-

De substituições de membros

em comissões permanentes.
1.2.2. - D~scursos do Expediente
SENADOR
A DERBA L
JUREM A --Posse_ do Governador
e Vice-Governador do Estado de
Pernambuco. Pensamento político

do Sr. Roberto Magalhães e diretrizcs para ação de seu Governo.

SENADOR
LQURIVAL
BA PT!STA - Aüvidades desenvolvidas pela Legião Brasiteira de
Assistência -

LBA.

SENADOR ALMIR PINTOArtigo dcJoelmir Betting,-publicildo no jornal O Povo, de Fortaleza,
intitulado Pagar ou parar a respeito
da díVida externa brasileira.

1.2.3. - Comunicação da Presidência
-

Presença na Casa do Sr. Alte-

vir Leal, suplente convocado _em
virtude do falecimento do Sr. Senador José Guiomard. __
1.2.4.- Prestaçiio do compromisso regimental e posse do Sr. AI~
tevir Leal
1.2.5.- Discursos do Expediente
(continuação)

SENADOR ALTEVIR LEALHomenagem ao S~ador José
Guiomurd, falecido recentemente.
1.2.6. - Comudicação da _Presidência
- Referente a abertura de inscrições aos- Srs. Senadores para intcrpeluçào ao Sr. Ministro da Fazenda.
1.2.7.- Comunicação
-Do Sr. Senador Altevir leal,
rcfercnú~ ao seu nome parlamentar
c filiaçàõ partidúria. __

1.2.8.- Requerimentos
- N•s 38 I a 384(83, de desar·
quivamento de proposições que
mencionam.

São lidas as seguintes

1.3.- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução nQ
164/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Francisco Beltrão
(PR) a elevar em Cr$
236.037.196,38 o montante de sua
dívida consolidada. Aprovado. A
Comissão de Redação.

-:--Req~:~erimentos nQs 161 e 162;
164 a 170; -in a 184 e 189 a 193, de
1983. Aprovados.
-

Projeto de Resolução

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
!~>"Secretário.

-n~

181 jSJ, que autoriza o Governo do

Estado do Piauí a elevar em CrS
436.643.800,00 'o montante de sua

·dívida consolidada. Aprovado. A
Comissão de Redaçào, após usarem da palavra os Srs. Alberto Silva, Carlos Alberto e Helvídio Nu-

nes.
-Projeto de Resolução n9
1I /82, que autoriza a Prefeitura

Brasília, 17 de março de 1983
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência o_ nome do Senhor Senador Alfredo Campos para substituir o nobre
Senhor Senador Tancredo Neves, tendo em vista suarenúncia a fim de ocupar o cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, nas Comissões Permanentes do Senado Federal, abaixo relacionadas:
~ - C~nstituição e Justiça, na qualidade de Suplente;
2- Distrito Federal na qualidade de Titular;
3- Municípios, na qualidade de Titular;
4 - Redação, na qualidade de Suplente; e
5- Serviço Público Civil, na qualidade de Titular.
Aproveito a oportunidade para renovaf a Vossa Exce-lência protestos de minha elevada estima e distinta consi~
dcraçào.

Humhr!rto Lucena, Líder do PMDB.
Brasília, 17 de março de 1983
Senhor Presidente
Na forma do disposto no artigo 86 do Regimento ln~
terno, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência os
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Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 288.499.100,00 o montante de __sua dívida consolidada.
Aprovado. A Comissão de Re:daçào.
- Projeto de Resolução n 9
92/82, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Caarapó (MS) a elevar em CrS 40.600.000,00 o montante de sua dívida consolidada.

Aprovado. A Comissão de Re_dação.
- Projeto de Resolução n<?
154/82. que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pedra Preta (MT) a

elevar em Cr$ 60.000.000,00--0
montante de sua dívida consolidada, Aprovado. A Comissão -de Redução.
_
1.4.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR
JOSJ!
FRAGELL!- Defesa do consenso
entre os partidos políticos como

passo essencial para a reforma da
Carta Magna-.
SENADOR
MULLER- Reivindicações
funcionalismo civil da União.

pensão das operações da agência
do Bunco do Brãsil no Município
de Caxias do Sul - RS.

1.5.- DES!GNAÇAO DA
ORDEM DO DIA DA PROX!MA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 - DISCURSOS -PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIO-

SENADOR PEDRO SIMONApelo endcreçudo ao Sr. Ministro
du Fazenda em favor da revogação
de decisão que determinou a sus~

Na publicação do Sumário,
feita no DCN- Seção I I - de
I 1-3-83, página 0281, r~ coluna,
no item I,
Onde se lê:
I . - ATA DA 10• SESSÃQ,
EM 10 DE MARÇO DE 1983

REs

Do 5r. José Lins, pronunciado
na sessão de 7-3-.83.
Do Sr. Almir Pinto, pronunciado np. sessão de 1_8_-3-83~

3.- RETIF!CAÇOES
A tu OU

6~

!.-ATA DA 9• SESSÃO,
EM 10 DE MARÇO DE 1983
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nomes dos nobres Senhores Senadores Alberto Silva e
Aff01iso CaffiãrgO Para, na forma de permuta;- comporem as seguintes Comissões Permanentes da Senado Federal:
1 -Comissão de Minas e Energia:
Senador Alberto Silva - na qualidade de Titular
Senador Affonso Camargo- na qualidade de Suplente;
2- Comissão de Tnmsportes, Comunicações e Obras
Públicas:
Senador Affonsá Camargo- na qualidade de Titular
Senador AlOerto SilVa- na qualidade de Suplente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência -proteStos- de elevada estima e dis~n-üi--Cõ~~ia-e
raçào.
Humhl•rto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- As comunicações lidas vão -à publicação, s_endo feitas as substituições solicitadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palàvra ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurem a.
O SR. ADERBAL JUREMA (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem. revisão do orador.}- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia em que Olinda, a antiga Cãprfãl do meu Estado, chega a ser, oficialmente, patrimôiliO mundíal com a
presençll em terras pernambucanas do representante má~
x1mo dl3s servi<;as~culturais da Unesco em Pernambuco,
Olinda hospeda, hoje", Sr. Presidente, a Ministra d_a gdu~ _
Cllção e Cultura, Sr~ Esthcr Figueiredo Ferraz. Ao seu lado, estão o Governador Roberto Magalhães o exGovernador c hoje Senador Marcos Macicl e o grande
uusente-presente Aloisio Magalhães. Na presença de S.
Ex'' o representante da UNESCO, aquela mui nobre c
heróica_ vila do Brasil colónia passa para o acervo cultural da Humanidade com a chancela do mais importante
órgão das Nações Unidus no sctor cultural.
E neste dia, Sr. Presidente, que eu venho à tribuna não
para evocar o nosso passado, porque ele está gravado na
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tado de V. Ex~. onde -essas lutas sempre foram sUstentadas com amor, com patriotismo e c_om uma visão clara
do futuro e do destino que estavam reservados a esta Pátria. E também pelo f<~to de assumir o governo do seu Es~
tado um gmnde administrador, um jovem promissor
político, que conhe_ce_ profundamente os problemas de
Pernambuco, mas que tem, também, uma visão sociológica abrangente de todo o drama que hoje atinge o Nordeste. n<ls_suus rafzes históric<ls, na luta ao lon,go d~_mui
tos anos contra a inclemência da seca, sobretudo na busC<! de soluções eficazes que ele anuncia, para pôr em ex:ecuçào durante o qu<.Jtriênio de governo. Congratulo-me,
portanto, com V. Ex~ como representante de Pernambuco, com o eminente Presidente desta Casa, com o Estado
de V. Ex~, por esses dois admiráveis eventos: Olinda, património hb.tórico mundial, e o novo governo, cheio de
esperança, mas pleno de realizações, sem dúvida, que
hoje se inicia no Estado de Pernambuco.
O SR. ADERBAL JUREMA --Muito obrigado,
Líder Aloysio Chavt..--s. O seu aparte é uma s(ntese do que
todos nós pensamos a respeito desses dois acontecimen~
tos. Ele veio, sem dúvida, dar altitude ao meu pronunciamcnto.
Mas, Sr. Presidente, em suas "Diretrizes para a
Ação", dizia Bobcrto Magalhães, que:
"'O apoio à pequena, média c_ microempresa é
fundamental, pois se estas constituem fator de ab~
sorç(io de mão-de-obra, representam o segmento
mais extenso da estrutura empresarial e são comple-mentares às grandes unidudes produtivas. E iitdeclinável o compromisso de apoio ao projeto complexo
industrial portuário do SUAPE e ao projeto de
aproveitamento racional dos recursos hídricos e de
fort<~lccimcnto da estrutura económica da ãrea
semi-árida, Projeto Asa Branca, cm vista da plena
convicção de que eles representam resposta ousada
e corrente ao desafio do desenvolvimento de Pernambuco."
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memória dos pernambucanos que, como V. Exf, contribuírmTI para que Olinda passasse a ser patrimôniOITiundlai, mas paru tecer algumas considerações-em torno daposse do Governador e Vice-Governador de Pernambuco, respectivamente, Professor Roberto Magalhães e
Professor Gustavo Krause que, na Assembléia Legislativa do Est<ldo, assumiram pUbliCamen-te OcomprOiniSso
de govern<.lr Pernambuco, fiéis à tradiÇão ôe-bravUra, de
horadet. e de trabalho du povo pern<lmbucano pelo Governador Roberto Magalhães, porque Já antes S. Ex< effi
<.Jbril de I982,lançado que foi pelo nosso Partido _candidato ao Governo de PernambUco num pleito memorável
que <lS cassandras da oponião pública diziam ser uma
causa perdida. S. Ex•, naquelã época, tiaçava com obje- - dvidude as suas dirctrizes para a ação. E, Sr. Presidente,
dizia o ainda jovem homem público que hoje governa o
meu Estado:
"Pernambuco é desafio e conquista; desafio para
superar os desníveis regionais, para diminuir os
graus de pobreza urbana e rural, para assegurar o
chão de cada um. Conquista de novas fronteiras
económicas, de novos avanços científicos e tecnológicos cm hurmonia com o nosso ambiente tropical".
Assim falava Roberto Magalhães em abril de 1982 e
afirmava que confiava nos valores da pernambucanidade
nordestina, para conseguir que o seu Partido vencess_e o
pleito a 15 de novembro.

O Sr. Alvysio Chaves- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. ADERBAL JUREMA- Com muita honra,
me-u Líder.

O Sr. AlvysiQ. Cha~'es - Senador Aderbal Jurema,
quero associar-me ao pronunciamento de V. Ex• Em primeiro lugar, quando registr<.l fato que constitui hoje uma
efeinêride histórica mundial, que é a transformação de
Olinda cm monumento histórico mundial pela UNESCO. Em Olinda, nós temos um dos berços da nossa nacionalidade, pCtginas memoráveis da nossa História foram escritas no chão pernambucano. Não se pode pensar
na nossa independência sem recusar as vistas para o Es-

Mais adiunte, S. Ex~ fala rio Projeto Viver, ori em exec-ução na Zona da Muta e na Rcgi1ío Metropolitana. Diz
também S. Ex• que ao binômio-Saúdejeducaçào deve ser
dada a muia alta prioridade.
E, numa mensagem de otimismo, fugindo à onda de
pessimismo que às vezes perturba as consciênCias mais
firmes deste País, dizia Roberto Magalhães:

-

"0- Brasil é um país- que prodUz recursos capazes
de proporcionar níveis de renda e de riquezas mais
-ek:-V-ad<~s para todos, essa meta deve ser persegiiida,
atruvés de uma política socialmente mais justa de investimentos públicos e privados. Perriambueo- será
um exemplo no esforço para alcançar esse objeti~
vo

Tocava diretamente na revitalização da SVDENE,
que há de ser prcocupuçào fundamental num esforço
válido e eficaz- effi faVor -do -NOrdeste. Dizia mais:
"'Impõe-se a reforma do Sistema Tributário Nacional, objctivando propoi'ciOna-r aos Estados e Muriicípíos o conjunto de recursos necessários ao desempenho de_suas funções_ sociais."
E completava o seu pensamento dizendo:
"'Não pode haver democracia sem instituições
políticas estáveis e ·aperfeiçoadas.
A Dcmocraci<l não se concretiza, portanto, só na
realização de eleições, que devem ser livres. Ela Jin.
plica a criação de corpos intermediários de partíci~
pação polftica, na comunidade, nas associações, nos
sindicatos, de_ modo <l ampliar-se o conhecimento e
o debate das que.">tÕes que interessam a todos e a
cada um."
O Traba!ho co!lstitui uma dimensão fundamental da
cxistência do homem sobre a terra, conforme está consignado em recente Encíclica papaL
Com essas idéias, o Professor Roberto Magalhães
conduziu, com as Jiderunças de Pernambuco, cunduziu.o
PDS a vitóriu. E ao receber da Assembléia Legislativa de
Pernambuco, o nosso Estado, numa posse solene, Ro-
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berro Magalhães reafirmou, as linhas traçadas nas·suas
admiráveis diretrizes para ação e disse:
"Estou certo de que a busca das soluções para
os problemas que afligem nosso País passa pela via
do diálogo político, baseado na franqueza e na mais
autênticà consciência cívica, e deve desenvolver a
participação solidária de todos."
E acrescentou:

""A honrosa função de governar o Estado, a mim
conferida pela confiança dos pernambucanos, impõe múltiplos deveres, não apenas estabelecidos em
lei, mas fixã'Qos, alguns, em mínha consciência e
identificados com as mais profundas aspirações da
comunidade. Dentre estes começaria por ressaltar a
contribuição, pa:ra a consolidação e o aperfeiçoa~
mento das instituições democráticas, que para mim
se constituem numa prioridade absoluta."
E nesta ordem de idéias, S. Ex~. o Governador- de Pernambuco,_ fiel às suas origens, como que ouvindo o eco
dos séculos, daquele rincão onde nasceu a c;onsciência
política nacional, nos Montes Guararapes, on-de nos fntegramos, pretos, mulato·s, índios e brancos, formando
os primeiros batalhões do Exército Nacional, e lá;da terra de Nabuco, disse Roberto Magalhães:
"Por isso mesmo, o p-rojeto político do eminente
Presidente João FigueiiidO-COnfigura uiria eta-pa essencial na evolução do quadro instíiucional do País,
e c_onsagra, na tessitura de sua implementação, a
vontade responsável e amadurecida da sociedade
brasileira."
Afirma, contrariando os demagOgos em todas as épo- cas, que a Nação é o plebiscito -de to.doS Os aTaii.
Nessa ordem de idéias afirma o GoVernador de Pernambuco:
~·Assim pretendo e assim farei, porque a DemOcracia não é simplesmente o povo nas ruas- e sim
o povo consdentizado e pafticipante."

E não-- esquece, c(itiío tambêm Dós· não Poderemos
nunca esquecer, a nossa posição geoeconôrtlica.
"A nossa região, 3brlgando- mais óe 30 milhões
de brasileiros, participa com apenas 12% dã renda
nacional, e apresenta uma melancólica fiSiOnOmiã
de pauperização econõmiCã e social, registrada em
índices de qualidade de vida, nitidamente situados
abaixo da média do País. Nela se encontra resistindo bravamente a intempérie e desafiando, por outro
lado, a capacidade criadora do homem brasileiro,
um dos maiores bolsões de pobreza do continente."
E conclui seu raciocínio:
"Impõe-se a necessidade de ampliar os mecanis~
mo-s capazes de preservar a sociedade e a economia
nordestinas das conseqüências da presente conjuntura. Esta é uma das razões por que tenho afirmado
e reafirmado que o desenvolvimento do Nordeste é
uma questão nacional, seja pela sua magnitude, seja
porque representa um desafio à consciência cívica
dos brasileiros."
Numa evocação a um dos governantes de Pernambuco, que passou para a História como um dos antecipadores das grandes metas de desenvolvimento neste País, escreve Roberto Magalhães:
"Valeria lembrar, a este respeito, a visão de estadista com que Agamenon Magalhães, na Constituinte de 1934 já precoilizã:va trifã.mento diferenciado para as diversas regiões."
Dizia ele que "no Brasil a Federação tem base
física, base regional e base geogrâfica, às quais correspondem condições económicas peculiares". E
concluía: .. Há problemas de trabalho, de produção
e de consumo que não podem ser resolvidos com
uniformidade para todo o Brasil".
Hoje, Sr. Presidente, todos nós, V. Ex•, sQbretudo, vez
por outra assinalamos este fato, todos nós Seguimos
aquelas antecipações de Agamenon Magalhães. Nesse

sentid_o diz Roberto Magalhães: "O meu governo confe-

--.iirã prioridade à execução de obras de mais imediato e
maior alcance social, de acordo com a limitada disponibilidade financeira do Estado e que sejam: suscetíveis de
realização -a curto-e médiO prazo", E: disso que nós precisamos, de pés fincados na terra, Sr. Presidente, e não de
olhos no horizonte que nunca alcançamos, porque todos
nós co_nhecemos a m~gi;l da linha do hori7onte.
Por isso é que eu me congratulo com Roberto Magalhães, quando ele diz, que, de acordo com a limitada disponibilidade financeira do Estado, conferirá p-rioridade
à execução de obras que sejain suscetíveis de realitações
a curto e a médio prazo e que viabilizem o atendimento
das necessidades básicas da coletividade. É uma linguagem objetiva, direta, séria a do Gov~rnador do meu Es_tado, o_ ainda jovem professor Roberto Magalhães.
Por este motivo Ç que vim)loje a esta tribuna, Sr. Pre-sidente, para destacar alguns trechos dos seus memorá~
veis discursos proferidos na Assembléia Legislativã,
quando empossado, e no Palácio do cãmpo -aas Princesas, quando recebeu das mãos limpas e laboriosas do sertanejo José Ramos, o Governo de Pernambuco.

O Sr. Gabnél Hermes- Permite-me V. Ex.• um aparte?
O SR: ADERBAL JUREM A- Com muito prazer,

nobre Senador,

O Sr. Gabriel Hermes- Nobre Senador, eu vejo com
alegria V. Ex• falando com entusiasmo do Governador
·que começa a admiilistrar o seu pequenino, rico e sofiido
EStado:"! preCiso trazer--essas noticias, é preciso que tO- dos nós aqui, pouco a pouco, tomem-os conhecimento do
l:fue começa a~'Se~fazer por esse Nordeste. E é preciso
principalmente que esse Nordeste se una, e se una como
U~I~: bloco, peça o que tem 4ireito os seus quase 40 milhões de habitantes sofridos, sofridos demais e merecedores bastante do apoio desta Nação e principlamente
do Gôverno aíUal. ~ preciso, Sr. Senador, que cada dia
sejam trazidas notícias dos nossos Estados, que falemos
dele, daquilo que ali se realiza ou daquilo que ali se pro~
cura realizar.
O SR. ADERBAL JUREMA- Agradeço a

partici~

pação do Norte em meu discurso, através _da palavra
amiga .do Senador Gabriel Hermes.
Mas, Sr. Presidente, fiel aos compromissos assumidos
durante a campanha, lembra Roberto Magalhães, ao
· rceber o Governo, cOmo ainda há Pouco disse, das mãos
limpas e laboriosas do sertanejo deAraripe, José Ramos:
"Candidato, reiteradamente afirmei que entendia
o poder como o mais eficaz instrumento de transformação social. Jamais o admiti como um fim em si
mesmo. Nunca permitirei que, em minhas mãos, ele
seja a.. negação da palavra do_ candidato.
P.or ísso, recordo, nesta solenidade, pensamento
do inesquecível político nordestino que foi Djalma
Marinho: ~·o êxito eleitoral é em si episódio e coritingente. As vitórias se-medem pela projeção dos valores criados pelo vencedor".
E, modestamente, consciente da sua investidura no con;tando de um dos Estados mais importantes deste -País,
importante pelo seu passado, importante pelo seu presente e, sobretudo, importante pelo que ele pOd-e!ã nos
assegurar de tranqUilidade para as institUições no seu futu_ro_:
''Aqui, ninguêm ê vitalício- diz Roberto Magalhães-- mas nada se perde nci tempo, pois a História sempre recolhe a lembrança daqueles que a
_hQ_nra_r_am. Este salão nobre é testemunha de numerosos atos de transferência de poder, semelhantes ao
-que· agora acontece. Atos de profunda relevância,
pois se a política é a dimensão mais ampla e inexcedível da convivência em sociedade, a transmissão
do poder, como manifestação da vontade majori_táiia, i: a sua celebração por excelência."
E. fiel ao seu pensamenbto, que é o nosso pensamento,
Sr. Presidente, o nosso pensamenbto, o pensamento polí-
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tico. de Pernambuco, de Roberto Magalhães, Pernambuco não se pode omitir em defesa dos seus interesses mais
legí(iffios:
''Tem o dever de lutar, no livre jogo democrático,
empenh-andO o peso do SeU prestíg"id•e de suas lideranças, para que lhe seja assegurada participação
nas grandes decisões nacionais, notadamente àquelas que.se relacionem com o Estado e a Região. OUtra não é a impoSiçãO do--seu pãSsado e a exigência
do seu futuro."
Sr. Presidente, não quero me alongar mais neste discurso (jue apenas assinala a-investidura de um novo Governador que tem procurado, através da palavra escrita e
da palavra falada, dialogar com o povo, com a classe
política e com os mais desfavorecidos. Temos que, desta
tribuna, enviar, não a- Roberto Magalhães, mas ao povo
pernambucano as nossas congratulações, porque soube
escolher e nós confiamOs que- ele não desmerecerá o Governador do tempo presente que se projetará na história
do futuro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a
palavra ao nobre _Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o segunte
discurso.) - S"r. Presidente, Srs. Senadores:
Depois de quatro anos de tenaz e patriótico desempe-nho, como Chefe do Poder Executivo, no sentido de resolver os problemas básicos da Nação, além de quotidianamente engajado na luta contra os impactos da inflação, das crises econômicõ-finãnceiras; das tensões geradas pela dívida externa, pelo desemprego - e pelas
ameaçadoras perspectivas de uma conjuntura de fatores
negativos, o Presidente João Baptista Figueiredo não se
desviou, nem esqueceu, por um instante sequer, das diretrizes norteadoras de seu Governo "desde 15 de março de

1979.
E, em todas as ocasiOes, qüando entende oportuno,
reafirma o"s- Postulados de sua missão governamental,
como por exemplo, quando, no Rio de Janeiro, declarou, em novembro de 1980:
" ... tenho sustentado ... que não haverá desenvolvimento digno de no~sa Pátria se -não estiver funda- do na justiça". E que não haverá Brasil realmente
próspero enquanto conviverem, fado a lado, a riqueza e a miséria. O despercício e a escassez. A
abundânCia- e _a fOiii.e."
Fiel às suas convicções, o Presidente João Baptista Figueire_do _demonstra, através de a tos concretos, sua sinceridade e visão de estadista quando proporciona à Legião
Brasileira de_ Assistência - LBA - além do máximo
prestígio, e permanente apoio, os recursos necessário~
no limite das disponibilidades do erário,- a fim de assegurar continuidade à prestação da a_ssistência social às
populações carentes em todas as unidades da Federação,
mediante programas de desenvolvimento social e de
atendimento às pessoas desvalidas.
A comprovação do tratamento prioritário que o Presidente da República confere à solução dos problemas situados nos segmentos da política social do seu Governo,
encontra-se na Mensagem Anua enviada ão Congresso
Nacional por ocasião da abertura da Sessão Legislativa,
a_- t'I de ma.rço deste _ano.
Nesse documento- o Presidente João Baptista Figueiredo incorporou, embora concisame~te, as conclusões e
daçlos essenciais do relatório que lhe foi encaminhado
pela ilustre Presidente da LBA, Léa Leal, cuja admirável,
eficiente e incansável atuação à frente dessa benemérita
inst_ituição de assistência social que, criada em 1942,
atingiu na sua. fecurid;:t _gestão, dimensões excepcionais,
muito embora os desafios a serem enfrentados ultrapassem os recursos disponiveis.
De qualquer forma, a LBA atingiu o ponto culminante de sua trajetória sob a direção lúcida e invulgar de Léa
Leal que, incontestavelmente, muito tem contribufdo
para enaltecer a imagem e fortalecer o prestígio do Presidente João Baptista Figueiredo perante a opinião pública do nosso País.
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Transcrevo, a seguir, õs -seguintes tóprcõs da aludida
Mensagem, a fim de que os Srs. Senadores possam avaliar, nos termos cOncretos dos indicadoreS diVulgados, ·a
que _Significa a LBA para as raixas- dCsassistiáaS e carentes da nossa população marginalizada:
o

HFundação Legião Brasileira de Assistência
(LBA)
No exercício de 1982, a LBA deu continuidade à
prestação de assístência social à populaÇão _carente,
mediante extensa programação voltada para o atendimento às comunidadeS, -1ndep6ndentemente de
vinculação dos beneficiârios ao SINPAS. Desenvolveu um conjUnto de programas, projetas e ações que
beneficiaram maiS de 20 milhões de -pessoas-, com a
alocação de recursos da ordem de Cr$ 32 bilhões.
Em programas de assistência social geral à
família, em atendimento comunitário de serviço social ao homem do campo, a LBA administrou os seguintes programas: Creches-casulo, Complementação Alimentar, Distribuição de Leite em -Pó,
Ações Básicas de Saúde, Educação para o Trabalho.
Foram beneficiados por esses program'as a quase totalidade dos Municípios brasileiros e oS segUintes
segmentos da população carente: menores de O a 6
anos, gestantes, nutrizes, idosos e outros em situação de pobreza absoluta ou de desemprego.
Em assistência soCi:il corTtplementar concedeu
auxílios e beneficias pessoais de caráter emergencial
(cadeiras de rodas, próteses, etc.) a 9..50.000 pessoas.
O Programa Nacional do Voluntariado- PRONA V, mobilizando e motivando as comunidades,
atendeu, em 1982, 3, I milhões de pessoas, em 1.41 O
Municfpios brasileiros, através de 564 Núcleos de
Voluntariado, 3.209 Grupos de Voluntários e
9-0.100 VoluntárioS. t importante destacar que este
program~ vem sendo adminiStrado pela LBA com
investimento igual a zero, utilizando-se tão-somente
o trabalho voluntário das comunidades voltadas
para a promoção social das populações carentes.
Além desses programas, a entidade realiza seus
objetivOs tamb~m 2tr_avés de acordos e convênios
com entidades privadas e ·públicas de assisteridâ social, às qu.iis a LBA repassa recursos, atuando somente na coordenação e supervisão dos programas."
O Sr. Moacyr Dalla- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois nãO. Ouço,
com muito prazer, o aparte de V. Ex•, eminente Sin8.dor
Moacyr Dalla.
o·sr. Moacyr Dalla-- Eminente Senador-L0llfiv3J
Baptista, é, sem dúvida, magníficO e, p-oÍ' lodos OS títulos, louvâvel, o registro que V. Ex• faz nesta tarde. Nós
que temos a felicidade de percorrer determinados Estados desta Federação, onde chegamos, sentimos que, efetivamente, a presença da LBA é sem-dúvida, marcante.
A sua Presidente, a Sr• Léa LeàJ. tem, através da sua inteligência, do amor ao próx.ímo, procurado servir da melhor forma possível aquela instituiÇão. t mister, é íinperioso, que, numa tarde dessas, V. Ex• fale do trabalho
magnífico que essa Presidente vem desenvolvendo em
todo o território naCional. Eu me congratulo com V, Ex•
por esta iniciativa e transmita à Casa as inl.j>ressões·que
tenho colhido da ação -administrativa da Presidente da
LBA. QUero parabenizar a V. Ex•, e que seja V. Ex• po!tador das minhas homenagens à Presidente da LBA.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a
V. Ex•, eminente Senador Moacyr Dalla, pelo seu aparte, pelos conceitos que faz a respeito da LBA e pelo
apoio que dá a sua ilustre Presidente. O aparte de V. Ex•
em muito enriquece o nosso pronunciamentO.
· Sr. Presidente -- posteriormente, o ilustre Ministro
Hélio Beltrão, sensível aos imperativos da correção das
iniquidades geradas pela penúria das populações marginalizadas, submeteu à aprovação do Presidente da República o "Projeto Alimentação Materno - Infantil",
elaborado em conjunto pela LBA e Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência Social.
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Justificando sua proposta, o Ministro da Previdência e
Assistência Social acentuou o fato de que ..a deficiêricia
aii:rllé"ntar conStitUi sigrliifCaUVa causa dó elevadO íó_diCC
-de morúllldade infaniil no- pars, onde morrem~ ·warramente, mais de mil crianças _com menos de 1 ano".
OS recursos adicionais SoliCitados -pelo Ministro Hélio
Beltrão, ao FINSOCIAL, foram calculados em 118 bilhões de cruzeiros destinados à LBA, a fim que essa instituição possa atender, até meados de 1985, a mais de
13-50.00Q brasileirOs -çªrerites Q_as regiões metropolitanas
- prioritariamente criançaS atê 3 anos, gestantes -e nutrizes.
Destarte, com a ajuda do FINSOCIAL, a LBA tão
bem dirigida por Léa Leal - que tem recebido permanente apoio do Ministro Hélio Beltrão pelo trabalho que
desenvolve,- poderá ampliar e consolidar dois dos seus
projetas básicos: Complementação Alimentar e CrechesCasulo.
Do total, Cr$ 29 bilhões, 581 milhões serão emprega-dos de julho deste ano a julho de 1984, e os restantes Cr$
88 bilhões 367 milhões, de julho/84 a julho/85, sendo
que meta_de da população a ser beneficia-da será nordesti-

-na.
São estas as primeiras parcelas de recursos que o FINSOCIAL destinará ao Ministério da Previdência e Assistência Social, as quais seguir-se-ão outras, e_ara a assistência ru-ral e expansão de medicamentos essenciaiS da
Central de Medicamentos na periferia dos grandes centros urbanos.
Em conclusão, desejaria citar palavras da Presidente
Léa Leal que resumem toda a filosofia da LBA, pronunciadas no Río de Janeíro,- em dezembro de 1980:
Estou certa, porém, de que, um dia, aLBA, que é
casa do pobre, do desvalido, do margiilalizado social, estará realizando um atendimento de forma integral e abrangente, não deixand_o &~rn resposta
quem quer que venha até ela em busca d_e_ compreensão e ajuda ... E posso lhes assegurar que, com a sensibilidade social e a firme determinação que caracterizam o Presidente João Figueiredo ... este _dia fica
cada vez mais próximo."

(Muito Bem! Palmas. O Orador é cuinpi-imentado.)
O SR. --PRESIDENTE (NilO -Coelho) palavra ao nobre Senador Almir Pinto.

Conced_o a

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia O seguinte discurso:) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A situaçãO- ecoiú)miCa-· dO País é iridí.Sfarç3.velmente
muito difícil.
· ·PelOs jõfllã1S~ estaçOes-_CI.e Rádio e Televisão, o coro é
Uin Só:-CfHiculdades.imensas para o erário nàciónal; obstáculos e mais obstáculos de natureza econômica, a serem ultrapassados com sacrifidOs ingentes, pata Conseguir a liquidez de compromissos financeiros inadiáveis
como o fechamento do balanço de pagamento além de
juros dos empréstil_!lOS có.ntraíd?_s com _os bancos internacionais.
Ein resumo: - a luta sem trégua, na área da economia, para amortizaÇão -aa--dívidã eXterna.
Recorreu a Nação ao remédio heróicõ -·o FMI.
Para concessão de um empréstimo aproximadamente
de USS 5 Oílhões de dólares, para que tal acontecesse, foram exigidas condições norm:!tivãs para o- desempenho
da atlvidade financ_eira da NaÇãO, reStringindo despesas
orçamentá~ias e gastos adiáveis, o que p-ermitirá o Governo Feàeral cumprir os compromissOS iiltei'nacionais
e atingir a um superávit de USS 6 bilhões de dólares.
Pelo apurado dos meses de janeiro e fevereiro, se bem
que não sejam bons para as nosssas exportações, não
Che8:ãnl-os-ã:os USS 400 milhões de dólareS, quaildo a roêdia ménsal deverá ser a de USS SOO milhões de dólares
mensais.
-xgua~rcfa-se, com esperança, que Os meses sllbseqilentes melhorem a "performance", mas, para que tal aconteça será necessáriO um bom d-esempenho das nossas exportações com uma significat'iva dimiil.uiçãO das imPor~
tacões.
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Acontece, no entanto, que se impõe, com urgência, a
desburocratizãção de setores responsáveis pelas nossas
vendas ao exterior.
Não sou economista, gosto de ler assuntos ecônomicos para ir me inteirando de como andam as coisas em
relação à nossa economia, face ao desempenho do nosso
mercado interno e eXterno.
Mas, Sr. Presidente, praticamente, hoje eu me inscrevi
para comentar um artigo muito bem lançado, por um
ec-onomista, Já do meu Ceará. Esse artigo vem inserido
no Jornal "O PÕvo", de Fortaleza, sob a epígrafe: •• Pagar ou pa.rar... E um trabalho que merece meditação e
que eu peco permissão para ler, porque, inclusive, quem
não estiver de acordo poderá dar sugestões. sempre ouço
aqui, no Senado Sr. Presidente, vez por outra, quando se
discute a dívida externa do Brasil, é que o Governo estâ
lutando, para encontrar meios que compatibilizem a
t~çào governamental, no atendimento dos nossos credo'res, rolando a nossa dívida , jogando um pouco mais
para frente, as obrigações a pagar. Acontece que alguns
Senadores, homens que reconheço de alto conceito, entre
os economistas brasileiros, advogam, nesta Casa, a Moratória, Tenho em meu poder um trabalho em que a Moratória é considerada a Eutanásia - a morte da nossa
economia. Então, eu pediria licença para ler o artigo do
jornalista Joelmir Betting no jornal O Povo vas_ado nos
seguintes termos:
Pagar ou Parar
Quem defende a moratória da dívida externa
para desatolar a economia brasileira do brejo no colapso interno, não sabe do que está falando. Se sabe
está blefando.

Moratória é eutanásia: a fuga da doença pelo túnel da morte. Até prova em contrái'io, il.ossa: doença
ainda tem cura. Basta corrigir o diagnóstico e acertar a mão na terapêutica, De preferência, com vasta
margem de paciência: a cobertura dos vazios do sistema e correcão dos desvios do modelo exigem o
prazo mínimo de uma geração.
O rumo é mais -importante que o ritmo.
Moratória vai bem para qUem não tem mais
nada a perder. Não é o caso do Brasil, um país literalmente em construção, sociedade ainda por fazer.
A construção do Brasil não- dispensa a importação de matérias-primas de bens intermediários e a
te_cnologia de_ vanguarda. E em regime de moratória
declarada, não se pode comprar um único barril de
petróleo no fiado. O- racionamento sumârio _de todos os derivados começaria no mesmo dia. Diesel
~ prjmeiro luga~_ porque é o derivado que hoje
"puxa" a importãção do óleo bruto.
Claro, o Brt~sil ficaria- doís ou três -anos sem remeter um único dólar de pagamento da dívida, nos
juros e no principal. Na contrarrião, não receberiaum único dólar para financiar coisi alguma. E somos uma econ_omia ainda dePendente da ração suplementar da poupança externa de aluguel ou de ris-

co.
Sem o suplemento da poupança importada, teríamos -de cortar o investimento bruto em pelo menos
um quinto.
Combinem o raçíonamento de óleo dh:sel com_ a
redução de um quinto do investimento já enxugado
e sintam o tamanho da recessão e do desemprego. E
como a recessão em país subcapitalizado realimenta
a inflação (e pela inflação é realimentada}, eis oBrasil mergulhado nas profundezas da "estagflação ...
Nenhum sistema político, aberto ou fechado, suporta dois anos corridos _de «estagflação" cavalar.
O fechado explode, o aberto fecha.
O setor mais duramente atingido pelo capotamenta da moratória seria a massa crítica das empresas estatais. Elas trabalham com poupança externa e
realizam projetaS- com dinheiro de alUguel e não
com lastro de capital. Sem ter como reabastecer a
Caixa-lá fora, elas teriam de apelar para o cré-dito
aqui dentro. Então um crédito ainda mais curto,
porque já reduzido de um quinto.
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Das duas, uma. Tocada por poupança interna, a
ilustre família das estatais não deixaria um tostão

em banco para os negócios privados. A asfixia financeira das empresas em geral saltaria do custo
exprbitante do dinheiro para o estancamento sumário do crédito bancãrio. E ter Crédito, a qualquer
preço é mais importante do que estocar duplicatas
sem liquidez.
A recessão catastró_fica começaria pelo setor privado, fisicamente banido do mercado financeiro pelos insaciáveis tomadores de chapa branca, com
orçamento de custeio e investim-ento contabilizados

S. Ex~ encaminhou à Mesa o diploma, que será
_pU-blicado na forma regimentaL
K o seguinte o diploma enviado à Mesa
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eni. trilhões.

Para neutralizar a ·~qu-ebradeira em cascata" das
empresas privadas, fulminadas pela interrupção do
...roll-over" de caixa (a qualquer taxa), o Brasil teria
de interromper as obras públicas e desativar as estatais.
Neste caso, a recessão começaria pela máquina
económica do Governo, que respórlde por 71 por
cento da formação bruta de capital no Brasil.
Opção da eutanásia vestida de moratória: enforC'.amento ou fuzilamento?
A proposta bem intencionada da moratória escapista guarda uma leviandade política: os ã.tuais governantes, nos Estados empossados anteontem, deixariam de herança para os futuros governos um
Brasil economicamente dilacerado, socialmente implocfido, politicamente enveneriãdo. E o pior: tendo
de pagar a dívida protelada pela moratória de
1983/86. Até porque, discute-se moratória erião calote.
Calote é outro departamento. Supõe um arranjo
político em escala planetária, na linha da tal de "OPEP dos endividados". Resta saber da viabilidade
política de tamanho golpe: o Terceiro Mundo (mais
o bloco socialista da Europa Oriental) acumula nos
bancos e nos governos do Atlântico Norte uma dívida cruzada de USS 715 bilhões.
Esse dinheiro não é dó banqueiro, é do depositante, do poupador, do acionista, do contribuinte e
do eleitor. E lá, vota-se como eleitor, como contribuinte e como acionista.
Fica realmente difícil armar um calote universal
de USS 715 bilhões. No mínimo, o sistema finanêeiro internacional quebraria da noite para o dia, interrompendo o intercâmbio mundial de bens e serviços
em geral - a dano do Terceiro Mundo.
O colapso do investimento seria precedido do
bloqueio do giro ou do estancamento da liquidez
mundial.
A ruptura do sistema íiltern-aciorial seria resolvida a golpes de ogivas, mísseis e balísticos na guerra
da retaliação finaL Aliás, O Terceiro Mundo n-ão
tem balísticos., mísseis ou ogíVas.
Sr. Presidente, muito a propósíto, fiz a leitura ~este artigo, bem lançado pelo jornalista Joelmir Betting, porque, não sendo eu economista, como disse, ouço. muita
coisa sobre a maneira de como o Brasil chegar a liquidez
da sua dívida externa.
Discute-se, c.om muito acerto, acredito, aqui nesta CaS<l., o assunto; e, sempre acompanho os apartes do_ nobre
Senador Luiz Cavalcante, nosso colega ilustre das Alagoas, que, vez por outra recorre ao seu Alcorão, com
aqueles dados que ele coleciona, retiradoS aa· foiprensa
brasileira e· oferece sugestões. Inclusive eu senti bem que,
quando o Senador Roberto Saturnino abordava a idéia
da Moratória, ele que dera, antes, apartes favoráveis ao
discurso do nosso estimado e culto colega Roberto Saturnino, discordou no entanto, da Moratória preconizada por Saturnino.
Isto, porque, de acordo com o que li, pensamento de
outro economista, a Moratória não é nada mais, nada
menos do que uma eutanásia, e o Brasil ainda tem muito
como sobreviver! Muito obrigado. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Encontra-se
na Casa o Sr. Altevir Leal, suplente convocado da repre- ..
sentação do Estado do Acre, em virtude do falecimento
do titular, Senador José Guiomard.
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gerações de brasileiros. Lamento apenas que minha presença nesta casa, a partir de hoje, seja decorrência de ausência que procurarei Preencher, na exala medida de
meus poucos merecimentos. Sei, porém, que substituí-lo
no plenário da Céa que ele tanto honrou serã um título
de glória em minha vida pública.
Não quero nem posso deixar de registrar, ainda, Sr.
Presidente, a satisfação com que me vejo investido deste
mandato, pela oportunidade de reiterar daqui minha admiração por Poder participar, ainda que modestamente,
da gloriosa obra de reconstrução nacional, iniciada pelo
ex-Presidente Ernesto Geisel e continuada, de forma decisiva e eloqilente, pelo Presidente João Figueiredo. Estou certo de que os desafios que Sua Excelência estã vencendo, com serenidade e espírito público, asseguram ao
honrado Chefe da Nação um lugar definitivo no processo histórico bra:>ileiro. Participar dessa tarefa, dando-lhe
meu incondicional apoio, é um compromisso que assumo publicamente, não só na condição de substituto do
senador José Guiomard, mas também como resultado de
minhas convicções pessoais.
Os inúmeros companheiros qUe reencontro hoje. de~
pois de quatro anos de ausência, certamente hão de contribuir para que, juntamente com meus honrados colegas
de bancada, os Senadores Jorge Kalume e Mãrio Maia,
possa ser o porta-voz das mais sentidas aspirações de
me_u.J;:stado_._ E_spefo também que a convivênciã cóffi Os
novos senadores que aqui acabam de tomar assento, seja
tão enriquecedonl.qli8.nto o foi a minha primeira experiência no Senado da R.epií.blica.
·-

O Sr. AÚrio Maia~ Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador Altevir Leal?
O SR. AL TEVIR LEAL- Pois não, Senador Mário
Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Designo Comissão formada Pelos_. srs. Senadores Mário. _Maia,
Gabriel Hermes e Raimundo Parente para introduzir S.
Ex~ em plenário, a fim de prestar o compromissão regimental. ( Pau.w.)
Acompanhado da Comissão designada, dá entrada em plemfrio o Sr. AlteVír LeãJ, que presta junto à
Mesa o seguinte compromisso regimental;
- · "Prometo guardar a Constituição Federal e as leis
dv País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de
Senador que o povo me conferiu e sustentara união, a
integridade e a independência do Brasil".
O Sr. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Declaro empossado Senador da República, o Sr. Altevir Leal, que
integrará, no Senado, a representação do Estado do
Acre: ---.
A Partir deste momento S. Ex' passará a participar
dos trabalhos da Casa.
-

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Altevir Leal.
O SR. ALTEVIR LEAL (Pronuncia o s.eguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quero que minhas primeiras palavras nestã tribuna sejam de reverência à memória áe um -amigo, de um inesquecível homem público e de um dos maiores acreanos
que acaba de deixar o nosso convívio. Refiro-me ao titular da C<ldeira que agora, pela segunda vez, ocupa neste
plenário - o Senador José Guiomard Santos._
Suas virtudes de cidadão, suas qualidades de profissional que honrou o Exército brasileiro e os ornamentos de
sua personalidade como político, são traços que o Brasil
inteiro cOnhece e. que n6s · B.crianos exalfamos como a
síntese do homem verdadeiramente reta, íntegro e digno
de ser imitado. Devotado inttiirameilte · à causa qUe
abraçou, José Guiomard fez de sua vida uma constante
pregação em favor da terra que é nosso patrimônio comum. Nascido em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, ele se transformou, pelo pensamento e pela ação, no
mais acreano de todos os brasileiros, inspirando-se, Sr.
Presidente, no exemplo eloqüente de Plácido de Castro.
_ Seu aiD_igo, seu seguidor e seu correligionário, é com
profunda emoção-e com uma sincera -reverência que me
cur:vo.aQseu exemplo, certo de que ele servirá a inúmeras

O Sr. Mário Maia - Amigo e companheiro Altevir
Leal, de lides políticas em nosso Estado do Acre, no momento em que V,_ Ex~ assoma à tribuna, investido do
mandato parlamentar de Senadof, substituindo uma das
lideranças mais marcantes no cenário da República, e
não só do Est~d_o do Acre, eu, c<?_mo amigo e conterrâneo de V. Ex~, embora pertencendo a um partido diferente do que representa V. Ex~ nesta Casa, embora militando por mais de vinte anos em facções diferentes, quero, neste instante em que trago as boas~ vindas a V. Ex•
nesta aug_usta Casa, em nome do Estado do Acre e darepresentação do meu Partido, dizer que a responsabilidade de que V. Ex• se investe é muito grande, porquanto
ela é a de substituir o inesquecívellfder acreano, Senador
José Guiomard dos Santos. Como Sabe V. Ex~ e todos
nós acreanos o sabemos, e esta Casa registrou inúmeras
vezes a sua paSsagem feCUnda sob este teta, José Guiomard dos Santos era uma liderança inconteste, e não
digo insubstitUível porque os homens. não são insubstituíveis, mas uma liderança muito difícil de ser substituídu dentro do seu próprio partido no Estado do Acre. José Guiomard dos Santos chegou jovem a nossa terra; mineiro de _nascimento, fez-se acreano de _coração, e representou o Acre com denocfo e com fidelidade, quando o
nosso rincào acreano ainda era um simples Território.
Foi ele autor _da lei que emancipou o Território
passando-a a Estado do Acre. Aquela época, ainda jovem, tivemos a oportunidade de participar do grande debate autonomista em que se processavam as idéias e as
ansiedades dos acreanos. Em decorrência do seu trabalho, da sua pertinácia, o Acre transformou-se em Estado.
Hoje, nós acreanos representamos no Congresso Nacional, ria Câmara Federal, no Senado da República, na Assembléia Legislativa e nas-Câ-riiaraS Munícipais, ·organização social de um estado que foi conquistado a duras
penas, pelo deD.odo, pelo sangue, pela coragem e esforço
_do. norde,stino titânico, e que hoje encontra-se representando_ no Pa\'ilião Nacional como Estado do Acre. Quero prestar, ao me congratular com V. Ex• neste instante,
como adversário que sempre fui de José Guiomard dos
Santos, a minha homenagem de reconhedmer1to a um
dos mais ilustres adVerSáriOS- e homens públicos dignos
que conheci em toda a minha vida. Muito obrigado a V~
Ex•
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O SR. ALTEVIR LEAL -Senador Mãrio Maria, V.
Ex'" sempre considerou todos aqueles companheiros que
trabalham em prol do nosso Estado. Sempre disse que o
Senãdor Mário Maia é um homem completamente diferente dos outros políticos. f: um homem que sempre quis
admirar o traba_lho _daqueles que merecem. Agradeço
muito o grande elogio que V. Ex• fez ao nobre COmpanheiro José GUiorriard.
M-

O-Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O-SR. ALTEVIR LEAL -

Pois não.

O Sr. José Fragelli ---Apenas para dizer da minha satisfação em ver- que 6sta homenagem ao saudoso José
Guíomard é feitã por todos do Acre, pelos seus c-ompanheiros de partido e por um eminente representante da
Oposíção, coinO o Senador Mãrio Maia. Eu dizia, agora
mesmo, aos companheiros, que José Guiómard, tendo
sido interventor no então Terrifór1o -de Ponta Porã, ali
conquistou nãO -s-6 os políticos coiriOToda a população
daquele território que foi átilifO- pela ConstituiÇãO- de
1946. E acresceritavã que se aquele território nãO fiVesse
sido extintO; paiece-nle que José Guiomard teria feitO
em Ponta Porã a carreira política que fez rio Acre, porque S. Ex• era uma figui'ã que se-imj)uriha- en todos os
meios onde se encontrava, onde trabalhava, onde convivia, ·onde fazia política. EU: o conheci de perto, fui e sou
dos seus admiradores, e não podia deiXar, como matrogrossense, de fazer esta pequena intervenção, para pieslar em nome dos mato-grossenses-do-sul, da região de
Ponta Porã, a homenagem que aquela população, aquela
parte do meu Estado deve à memória de José Guiomard.
O SR. ALTEVIR LEAL- Muito agradeç_o, Senador
José Fragelli, pelo conhecimento e o destaque que V, Ex•
fez do nos_so inesquecível Senador José G1,1iomard dos
Santos.
Neste momento, Sr. Presidente e Srs. SenaQ9res, volto
o pensamento para as terríveis angústias de minha terra,
e desta tribuna digo aos meus conterrâneos que, nesta
jornada, nada mais quero e_ nada mais aspiro do que
servir-lhes com o mesmo empenho com que, durante
mais de quarenta anos, lhes devotou a vida _esse inesquecível brasileirO que, para honra minha substituo no
Senado da República. Que Deus me ajude neste sublime
objetivo.
O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AL_TEVIR LEAL- Pois- nào.

O Sr. Aderba/ Jurema - Em nome da Liderança do
Partido DemocráUc_o_ Social, _com assento nesta Ca~a,
quero trazer a V. Ex• a nossa mais restrita solídariedade
ao discurso de V. Ex~ quando evoca _figura ímpar dobrasileiro José Gtiiomard~ Se o Acre dev.eu ta,nto a .José
Guiomard, se o Acre estimou tanto a José Guiomard,
nós de todos os quadrantes da Federação admiramos José Guiomard com_o um parlamentar brasileiro que servirã de exemplo às gerações futuras.
O SR. ALTEVIR LEAL- Muito agradeçido nobre
Líder.
Para concluir, que Deus me ajude nestesublim~ objetivo. Adianto aos companheiros desta Casa que voltei
com o propósito de ajudar ao meu Estado. Aqui estou
neste memento, para também pedir aos nobres colegas
que me ajudem na luta pelo meu pobre Estado do Acre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!
Palmas. O oi'ãdOr ~-Ciiniprimemado.)

E lida' a seguinte
Brasflia, 21 de_ março de 1983
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do disposto no arL79 do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado do Acre
adotarei o nome parlarilentar abaixo consignãdo e integrarei a bancada do Partido Democrãtico Social.
Atenciosas saudações. - Altevir Leal- Assinatura
por extenso -Nome pa_rlam~ntar: Altevir Leal
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A comuni~
cação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
lY-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
comunicação qUe vai Ser lida pelo Sr. 1'-SecretãriO~

lhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e sçis cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.020 e 1.021, de 1981,
das ·comissões:
-de Constituiçao e Justiça, pela constitucionalidad-e -é JUriaicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de MunicfpioS, faVoráveL

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores. que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto apro~·ado.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 381, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PRS/139/81. que
"autoriza a Prefeitura Municipal de_São_Paulo (SP) a
elevar em Cri 615.170.500,00 (seiscentõs qUinze milhões, cento e setenta mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua díVida consolidada," feita a recOnstituição
do processo se necessária.
Sala das Sessões, 21 de março de 1983.- Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 382, DE 1983

e

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeirO O deSarquivamento do PRS n9 l3j82, que
"autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a
elevar em Cr$ 493.77t.060,00 (quatrocentos _e noventa e
três milhões, setecentos e setenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada," feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das- SeSSõeS-. 2 r de março de 1983. - Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 383, DE !983
Nos termos do disposto no art. 367 do ~egimento Interno, requeíro o_desarquivamento do Projeto de Resolução nt 62/82, feita a-reconstituição do processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 21 de março de 1983. -_Murilo Badoró.
REQUERIMENTO N• 384, DE 1983
Nos termos do disposto no. art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarq~ivamento do .PRS nt 107/82,
que Hãutoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a
contratar emprêstimo externo, no valor de US$
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteamericanos) destinado ao Programa de Investimentos
Urbanos, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 21 de março de 1983.- SeverO Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coêlho) - Os requeri·
mentes lidos serão publicados e incluídos em Ordem do
Dia, _llQ_s termos do disposto do art. 279 do Regimento
_ Interno.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Claudionor Roriz - Albeno Franco
- fõâo Calmon - José Ignácio - Amaral Peixoto Itamar Franco - Amaral Furlan - Pedro Simon Tarso Outra.
O SR. PRESlDENTE (Nilo Coêlho) -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tendo em vista o comparecimento, na próxima quarta retra-;- nesre plenãrio, do Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Ernane
Galvêas, a Presidência comunica ao Plenãrio que, a partir de amanhã, às 9 horas, estará aberta aos Srs. Senadores, a inscrição para interpelações a S. Ex•
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nY 164, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nt
1.019, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Francisco Beltrão (PR) a elevar em
crs 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis mi-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 164, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Bel~
trão (PR) a elevar em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos
e t_rinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e Seis cruzeiros e trinta e oito centavos), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado- Federal resolve:
_Art. l' ~a Prefeitura Municipal de Francisco BeltrãO, Estado do Paranã, nos termos do _art. 2t da ResoM
lução n' 93, de II de outubro de 1976, do SenadO Federal, autorizada a elevar em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos
e trinta e-seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e oito centavos), o montante de
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do
Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado a
custeio de projetas e de investimentos para melhoria do
equipamento urbano da área CURA 11, abrangendo sistema viário, iluminação pública, recreação e áreas verdes, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento nt
161, de 1983, de autoria do Senadot: Raimundo Parente, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nY 241, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Manaus (AM} a I-eafizar operaçãO de
empréstimo externo no valor de USS 10,000,000.00
(dez milhões de dólares norte-americanos) destinada a programação de investiin~ntos riaquele mUnicípio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento
voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3:

Votação, em turno único, do Regimento nt 162,
de 1983, de autoria do Senador Carlos Chiarem, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento lnterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~> 245, de 1981, que autoriza o Governo do Estado
do Rio Grande do Sul a realizar operação de empréstimo externo no valor de USS 110,000,000.00
(cento e dez milhões de dólares norte-americanos)
destinada aQ programa de obras viãrlas e ligações
trancais daquele Estado.
Em votaÇão o requerimeti.to.
Os Srs. S.eTiadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu
curso normal.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 4:
Votação, em turno úníco, do Requerimento

n9

164, de 1983, d:: autoria do Senador Marco Maciel,

solicifãndo, nos termos--ao--ari.-367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resow
lução n9 246, de 1981 que autoriza o Governo doEstado de Pernambuco a contratar operação de empréstimo externo, no valor de US$ 55,000,000.00
(cinqUenta e cinco milhões úe dólares norteamericanos), destinada a programas de investimentos do Estado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam
como s_e acham. (Pausa.)

Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de
ser aprovado voltará à sua tramitação normaL

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 5:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
165, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 203, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em Cr$
23.801.336,00 (vinte e três_milhàes, oitocentos e um
mil, trezentos e trinta e seis 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 voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 6:
Votação, em turno úniCO, -do Requerimento n"'
166, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamcnto do Projeto de Resolução n<? 36, de 1982, que autoriZa o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em CrJ. 18.714,000,00
(dezoito milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. ( Pau.w.!
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitür" normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 7:
Votação, em turno único, do RequerimentO n9
167, de 1983, de autoria do SenadOr_ marco Maciel
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 108, de 1982, que aütciriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em Cr$
1.534.085.100,00 (um bilhão, quinhentos e trinta e
quatro milhões, oitenta c cinco mil e cem cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa)
Aprovado.
A matéria constl.lnte do requerimento que vem de s_er
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR.

PRESID~NTE

(Nilo Coelho) -Item 8:

Votação, cm tUrno único, do Requerimento n"
168, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n1> 109, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar em CrS
1.046.4"50.500,00 (um bilhão, quarenta e seis mi~
lhões, quatrocentos e cinqUenta mil e quinhentos
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.

Em votação.
Os Srs.-Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.· ( Pau.1·a.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramítar normalmente.
O SR.

PRESID~NTE

(Nilo Coelho) -

Item 9:

Votação, em turno único, do Requerimento n"
169, de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel,
Solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso-- ~ lução n" I 10, de 1982, que autoriza o Governo do
-~ Es-taCo de__ Pernambuco a elev-ar -erii CfS
39.930.000,00 {trinta e nove milhões, novecentos e
trinta mil cruzeíros), o montante de sua dívida coris_oli<!ada.

Em votaçi:io o requerimento.
0.<. Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pau.w.)
Aprovado.
A matéria será des~rquivada e prosseguirâ o s_eu curso
normal.
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para fins culturais, a partir do exercício financeiro
de 1981, ano-base de 1980, e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que__o aprovam permaneçam sentados. ( Pau.m.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
175 de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do <~.rt. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"
149, de 1980, de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 344 do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serâ desarquivado.

O. SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho) -Item 15:
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento n"
170~ de 1983, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termoS ôo art.- 367 do Regimento
Jntr;;r_oo, o desarquivamento do _Projeto de Resolução n" 120, de I 982, que autoriza a Prefeitura da
~idade do R Ceife {PE) <i elevar em Cr$ 95.072500,00
(noventa c cinco milhões, setenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua_ dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queírarii pCiniailCcei
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do Requerimento
voltará a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item II:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
112, de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n" 96, de 1980, de sua autoria, que dispõe_ sobre a
- participação dos servidores nos órgãos de direção e
fiscalização _das ~ntidadcs que menciona.
Em votação o requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
A_provado o rcquenmento, o Projeto de Lei do Senado
n9 96/80, continu_ará_ em seu andamento normal juntamente com o Projeto de Lei do Senado iJ., 129, de 1980,
com o qual tramitava em conjunto-.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 12:
VQtaçào, em turno único, do Requerimento nQ
173, dG 19_83, do Sc!nadur Jlltãhy Maialhàes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'1 122, de 198d, de sua autoria, que dispõe sobre a
colocação em cadcrileta de poupança de depósitos
judiciaiS.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 13:
- Vot~çUó, e:m t1.irno únicO, -do -Re-quer-imento n9
-174, de 1983, do Senador José Sarney, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 128,
de 1980, de sua autoria, que permite deduções no
imposto de Renda das pessoas tisicas e jurídicas,

Votação, em turno único, do Requerimento n9
176. de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desa.rqi.tivaffienfo do Projeto de Lei do Senado
n'~ 174, de 1980, de sua autoria, que dispõe sobre o
funcionamento das clfnícas que menciona.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado,
O projeto d_c lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho) -Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
177, de 1983; do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do arL 367 do·Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n"' 290, de 1980, de su~ autoria, que altera dispositi\'OS da lei n"' 5. 107, de 13 de s__etembro de 1966.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarSe como estão. (Pausa.}
Apro-v-ado.
O projeto de ld a que se refere o requerimento que
acaba- de ser aprovado Serã desarquivado.
O SR. PRESIOENTE (Nilo Coelho)- ilem 17:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
178, de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solici-

tando, nos termos do art. 367 çlo Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n'~ 308, de 1980, de sua autoria, qll:e acrescenta dispositivo ao Decreto-lei n"' 20I, de 27 de fevereiro de
1967.

E~ ~OtaçãO o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. r Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprova- do voltarâ a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - ilem 18:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
179, de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquiv:Jmento do Projeto de Lei do-Sinado
n° 110, de 1981, de sua autoria, quedánovaredação
ao § 29 do art. 589 do Código Civil.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. ( Pau.sa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
180, de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regiinento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n<1 150, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre a
arrecadação cfc bens vagos, para os efeitos que-especifica.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Patf.sa.)
Aprovado.
O projeto de lei _a que se refere o re-querimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 20:
Votação, em turno único do Requerimento n<1
181, de 1983, de autoria do Senador Tancredo Neves, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o dcsarquivamcnto do Projeto d_e Resolução n<1 231, de 1981, que autoriza a Prefeitura de
Machado (MG) a elevar em Crl 153.625500,00(cento e cinqüenta c três milhões, seiscentos e vinte e
cinco mH e quinhentos 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 voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Item 21:
Votação, em turno único, do Requerimento nl'
182, de 1983, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, solicüaildo, nos termos do art. 367 _do Regi~
menta Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n9 238-, de 1981, que autoriZa o GO\iei-00do Estado de A lagoas a realizar operação de em~
préstimo externo-- n-o Valor de USS 20,ú0<\000.00
(vinte milhUes de dólares norte-americanos), destinada a programas de investimento daquele Estado.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, __ _
O projeto de resolução constante do requerimento vol~
tará a tramíttir- riormalmente.

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Item 22:
Votação em turno único, do Requerimento n<:'
183, de 1983, de autoria do Senador Helvídio Nu~
nes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamcnto do Projeto de
Resolução n9 22, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipardc Rio Grande do Piauf (PI) a elevar, em
Cr$ 3.619.000,00 (três milhões, seiscentos e dezenove mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
OS Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o s-eu curso
normul.

Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento
do voltará à tramitar normalmente.

aprova~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 24:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
- 189-, -de 1983, de autoria do Senador Severo-Gomes,
solicitando, nos termOs do art. 367 _do RegÚnento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 112, de 1981, que autoriza a Prefeitura da
Estância Turística de ltu (SP) a elevar em Crl
443,!00.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros), o montante de sua dívida
çQn_solidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento vol~
tará à tramitar normalmente.
O SR. P-RESIDENTE (Nilo COelhO) -

Item is:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
190, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Inter!lo, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~' 251, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Rubiataba (GO) a elevar em Cr$
i~&QO.SOO,ÓO -(Q_~_~lh~es. -oitocentos mil e quinhentos cruzeii-os), o montante de sua dívida consolislada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 26:

Votação em turno único, do Requerimento n\"
191, de 1983, de autoria do Senadoi-Henrique San~
tillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de
Resolução n~' 279, de 198 Cque autoriza a Prefeitura
Municipal de ltapuranga (GO) a elevar em Cr$
8.~69.000,00 (oito milhões, quatrocentos e sessenta
e noVe mil 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 voltarâ à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 27:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
192 de 1983, de autoria do SenadoJ: Moac;yr Duarte,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~ 183, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Rio Grande dO- Norte a- elevar- em Crl
29.364.200,00 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada.
Em votação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 23:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
184, de 1983, do Senador Jutahy Magalhães, soticitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado
n~' 130, d6 1982, de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao art. 73_ da Lei n'i' 5.682, de 21 de julho de
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).
Em votação o requerimerito.
Os Srs. Senildores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO de resolução constante do requerimento voltará à tramitar normalmente._

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 28:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
193, de 1983, de_ autoria do Senador JutahY Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do projeto de
Resolução n~' 244, de 1981, que_autoriza o Governo

do Estado da Bahia a contratar operação de empréstimo externo, no valor de USl 60,000,000.00
(sessenta milhões de dólares norte-americanos), destinada a diversos programas de desenvolvimento
naquele Estado.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de Resolução constante do requerimento
voltará à tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 29:
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso~
Iução n9 181, de 1981 (apresentado pela ComiSsão
de Economia como conclusão de seu Parecer n<1
1.091, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$436.643.800,00 (quatrocentos e trínta e seis milhões, seiscentos e quarenta e
três mil e.oitocentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 1.092, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade_~ com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.

EI.Jl_ discussão o projeto.
O Sr. Alberto Silva - Sr. Presídente, peço a palavra
para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Sr. Senador Alberto Silva, para discutir.

O SR. ALBERTO SILVA (para discutir. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não era meu propósito fazer qualque~ espécie de impedimento ou restrição ao meu Estado, principalmente
_em termos de empréstimos, porque sabemos que todos
os Estados estão em situação financeira muito dificil.
Mas há poucos dias assistimos, pela televisão, e lemos
nos jornais do Pafs, declarações do novo Governador do
Piauí, nas quais diz que o Piauí está em melhores condições do que outros Estados, não deve nada e que recebe o Estado em perfeitas condições. Entretanto, pede,
através deste projeto, para elevar a dívida do Estado em
mais de 456 milhões.
Eu gostaria de receber do Governo do Piauí uma tilformação completa sobre o nosso Estado. Afimi.l, o Estad~-deve ou-não, como declarou o seu Go~ernador no dia
da posse?
Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Carlos Alberto- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na verdade, eu gostaria até de enaltecer a atitude do
Senador Alberto Silva quando, la priori, de maneira elegante, disse que não adotará posição contrária U:õ seu Estado aqui no Senado FederaL
É bem verdade que, devo dizer nesta discussão, o Governador do Estado do Piauí chegou a transmitir a todos
que recebeu aquele Estado não com problemas, mas em
condições. Mas isto não quer dizer que o Estado do
Piauf não precise de recursos para a consolidação ou implementação de projetas que venham beneficiar õ Estado.
Na verdade, entendo que todos os governantes que tomaram posse no dia 15 de março do corrente ano te~
nham um planejamento. Cada um traçou o seu programa_de ação, o seu planejamento para os próximos quatro
anos.
_Quando o- Governo do Estado do Piaúuí requer o respaldo desta Casa para consolidar, através de uma autori_zação, um empréstimo, é bem verdade que nós estamos
a-ntevendo que esse Governo está pensando em conseguir
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maiores condições para a concretização de um programa
de ação traçado para os próximos quatro anos.
E eu, aqui, na condição de Uder, gostaria de, neste
momento, dizer que o Governo do Estado do Piauí necessita de recursos como todos os demais Estados, para
progredir, e dar caminhos novos a esta Nação. E o Gov'ernador do Estado do Piauí evidentemente vai receber o
respaldo desta Casa.
Faço aqui, apelo ao nobre Senador Alberto Silva, que,
na discussão da matéria, enalteceu o Governo do Piauí,
para que apoie esta iniciativa. É bem verdade que o governador do Piauí recebe a Casa em ordem, mas precisa
de recurs-os para poder, dentro de um planejamento global, dar continuidade às_ grandes _obras que vão tãosomente favorecer ao Piauí e aó Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.

O SR. HELV(DIO NUNES- (Para discutír. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: Todos sabem que o nobre Senador Alberto Silva é um dos
velhos poHticos do Piauí, Estado ao qual já serviu quer
como prefeito da sua cidade natal, Parnaíba, quer, mais
recentemente, como Governador do Piauí.
Na discussão que S. Ex' fez, há poucos instantes, do
projeto ora em apreciação, S. Ex~ apenas relevou, o que é
natural, as suas idioSsicrasias, o seu posicióriametüO
político, revelando por alto as razões pelas quais divergiu profundamente do ex-Governador do Piauí, o Sr.
Lucídio Portella.
Mas, no encaminhamento da discussão, S. Ex' não revelou o seu voto, não explicitou o seu posicionamento,
que eu acreditei e julguei favo"i·âvel à aprovação da matéria.
A Liderança do meu Partído, apesar da minha presença no plenário, sem me ouVir, eU qüe devo mais do
que a Liderança conhecer os problemas do Piauí, não me
consultou, não teve, sequer, um gesto de simpatia- para
com o seu liderado.
De maneira que, Sr. Presidente, para não ficar exposto
perante a opinião pública do meu Estado, eu aqui estou
neste encaminhamento, que não teria-niaior sentido não
fosse a atitude da Liderança desconhecendo a_té mesmo a
minha presença física, neste plenário.
Acredito, Sr. Presidente, que os nossos interesses no
Piauí são maiores do que as nossas querelas e que tanto o
Senador Alberto Silva como eu votaremos em_ favor da
aprovação do pedido do Piau_L (Muito bem!)
O Sr. Alberto Silva -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Alberto Silva.

que o Líder da Bancada, deve saber dos interesses doEstad(i, agradecer a posição e dizer a S. Ex' que voto com
S~ Ex• na matéria do Piauí. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Srs. Senadores, vou quebrfir um protocolo desta Casa, porque o
meu espírito de nord_estino é muito alto.
Sinto-me na obrigação de dar uma explicação ao
nobre Senador _Alberto ~_ilva. Este processo rola no Se..
nado desde 1981. O recurso será destinado ao Hospital
Universitário Getúlio Vargas, Hospital Psiquiátrico Aerolino de Abreu, conclusão das obras dos Centros Sociais Urbanos de Regeneração e. Valência e reforma e
construção de equipamentos de centros de saúde.
_o projeto inicial era de 200 milhões, já está em 512 milhões. Vejam que maldição o Nordeste paga. ~um dinlielrO do F AS, com dois anos de carência, juros de 6%
ao ano e lO anos para pagar. Estou faland_o porque é a
alma nordestina~ Ia fazer o apelo era ao Senado para
aprovar este projeto, mas como o Senador Alberto .Silva
já-antecipou o seu voto, o Presidente não vai pedir ovo_to, mas eu cabalaria o voto do Senador Alberto Silva se
S. Ex• dissesse que iria votar contra.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em votação o
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprov.am queiram permanecer
senta-dos. (pausa.}
O projeto está aprovado.
O projeto· vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 181, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar
em Cr$ 436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

na_._

O Senado Federal resolve:
Art. 111 E o Governo do Estado do Piauí, nos temias
do art. 2Y da Resolução nll 93, de li de outubro de_l976,
do Senado F~der.al, autorizada a elevar em Cr5
436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis_ milhões, seisM
centos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
mõntante de sua divida consolidada interna, a fim de que
possa contratar operações de crésito no valor total acima; juntõ ã CaíX:a Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinados .i âiversas obras na
área de Saúde, naquele ~stado,_ obedecidas_as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo
processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

o"sR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 30:
O SR. ALBERTO SlLV A (Pela ordem, sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Seriadores:
Eu quero aproveitar a oportUnidade, jâ que fui citado
nominalmente pelo Senador Helvídio Nunes, do meu Estado, para agora expHcítar o meu votO e dizer a S. Ex'
que, realmente, os interesses do Estado estão _acima dos
nossos posslveis desencontros em questões políticas ou
mesmo administrativas do Piauí.
Apenas, fiz uma referência, e agora aproveito para pe..
dir ao nobre Senador Helvidio Nunes que faça gestões
junto ao Governo do Piauí para -que nos mande aqui a
posição exata das finanças_ do Estado, a fim de que nem
o povo, nem os seus representantes aqui nesta Casa do
Congresso, fiquem em dúvida se o Pia ui deve ou não deve. Eu quero repetir as palavras dei Governador, no dia
da posse, de que recebia o Estado sem dividas. S. Ex• foi
muito c!aro.
~ lógico que vou explicitar o meu voto e atendendo a
essa colocação feita pelo SenadorHelvfdio Nunes, OOin a
qual me soliaarízo, por estar S. Ex• presente e, -melhor do

Discussão, em turno único,_do Projeto de Resolução nY 11, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Econoníia ·caino conclusão de seu Parecer nt 30, de
1982)~ que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos
e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e
nova mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendO ) Pareceres, sob nYs 31 e 32, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justi(;a, pela constitucionali~-dade e jurídicidade; e
....:.. de Municípios, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaM
dos. {Pausa.)
Aprovado.
___ Q_projetciVãi à Comissão de Redação.
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E o seguinte_ o projeto aprovado

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 11, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR)

a elevar em CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e
oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Mu_nicipal de Curitiba, Estado
do Paraná, nos termos do art. 29 da ResiJlução n9 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito
milhões, quatrocent-os e noventa e nove mil e cem 'cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim
de que possa contratar uma operação de empréstimo de
igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante
a utilização de recursos do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social - F AS, destinada à ampliação da
rede escolar de 19 grau, naquele Municfpio, obedecidas
as condições adnlitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo-.
Art- 29 Esta resolução entra em vigor na data d~
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 31:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 92, de 1982 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n9491, de
1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó (MS) a elevar em Cr$ 40.600.000,00 {quarenta
milhões e seiscentos mil cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s 492 e 493, de !982. das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorãvel.
Em discussão o prOjetá. (Pausa.}
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vaí à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 92, DE 1982
Auturiza a Prefeitura de Caarapó ( MS) a elevar
em CrJ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seisceritõs
mil cruzeiros), o montante de sua divida consolidada
interna.
O Senado Federal resolve:
A:rt, lY É a Prefei~ur-a Municipal?~ <:;aarapó -(MS),
nOs term-os do art. 29 da Resolução 0,9 93, dê 1 f de outubro _de 1976, do Sel').ado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil
cruzeiros), o montãrite d_e sua dívída consolidada intern~, a fim de qUe possa contratar um emprêstimo de igual
valOr', jUnto à Caixa-Econômica Federal, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obede..
cidas as. condições ãdmitiáas pelo Banco Central doBrasil, no respectivo processo,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigõr na data de
sua publicação .

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 32:
DiscuSSão,- em turno úniCo, do Projeto de Reso.Iuçào n9 154, de 1982 (apresentado pela Comissão
de EconOiniã-corrio- Conclusão de seu Parecer n9 862,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT) a elevar em CrS 60.000.000,00 (ses~
senta milhões de c-ruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
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PARECERES, sob nos 863. e 864, de 1982, das
Comissões: __
-de Constftuição e Justiça, pela constitucionali-

dade e juridicid~de; e
-de Munic{pios, favorãvel.
Em discussão o projeto.-( Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam sentados. ( Pau.~a.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

E o s_egulnte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 154, DE 19S2
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta
(MT) a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2"' da Reso~
lução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede~
ral, autorizada a elevar em Cr$ 60.000-:-000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consoli~
· dada interna, a fim de que possa contratar um emprésti~
mo de igual valor, junto à Caixa Econômica FederaL
esta na qualidade de agente financeiro do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
construção de galerias pluviais, guias, sarjetas e de uma
unidade escolar no _distrito de Nova Araçatuba, 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 publicaç~o.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está esgotada
a pauta constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastã_o MUller.
(Paw;a.)
S. Ex• desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Josê Fragelli.

O SR. JOSft FRAGELLI (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs.
Seriadores:
Tudo indica que chegamos à segunda fase da abertura
política. Será esta a terceira é última ou haverá ainda
uma quarta ou uma quinta abertura? f: o que todos nós
nos indagamos_.
O Senhor Presidente da República, na sua Mensagem
ao Congresso Nadaria! e à NaçãO, quis propor aos Partidos políticos uma trégua. O Senador Franco Montoro,
hoje governador de São Paulo, antes de assumir o seu
posto declarou qu(:. "não basta uma simples trégua política que signifique imobilismo e continuidade da situação atual. O imporfante -ê a fixação de alguns p-ontos
concretos de consolidação e avanço da abertura- demoM
crâtica, segundo, da luta contra a receSsão". Nessa deM
claração do eminente governador paulista, nós podemos
e devemos distingüir dois pontos - um, político, que é a
abertura democrática e, o outro, social e econômico, que
é o combate à recessão.
Quer-me parecer, Sr. Presidente, que esta segunda fase
da abertura políticã desdobra três linhas de ação frente
aos Partidos políticos nadon:ais. Uma linha de ação seria
admitir a eleição e a formação de uma Constituinte; a seM
gunda linha de ação sería a eleição direta dO-P-iesfdente
da República e a terceira a reforma constitucíonaf.
A Constituinte e a ele'ição direta do Chefe da Nação,
segundo tudo o que a respeito se noticia como orientação do Planalto, ê no sentido de vetar, seja uma Constituinte-, seja a eleição direta para Presidente da República. Restaria, portanto, como tercei'ra linha de-aÇãe, a reforma constitucional.
A Folha de S. Paulo, num dos seus editoriais, lembrou
que o PMDB, na campanha eleitoral, aceitou trocar a
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sua primeira bandeira, a da COnstitUinte, pi::la tese da
eleição direta do Presidente da República. Consoante as
manifestações, repito, até agora conhecidas do Governo;
nem Constituinte nem eleição direta para Presidente da
Repúblicà são poritos negociáveiS nO entendimento intre
Governo r Oposição. Nem a Constitüinte nem a eleição
direta para Presidente da República serão postas na
Mesa das discussões, dos debates, das negociações e das
soluções. Restará, portanto, apenas a reforma constituciOnal.
A reforma constitucional, Sr. Pr6siderite, é reconhecida e é aceita não apenas pela opinião geral, mas, também, nas áreas governamentais e pela maioria dos representantes do Partido oficial no Congresso. Esta é uma
tese por todos admitida, mas é preciso considerar que,
mesmo a reforma constítucional, só será possível havendo um consenso, um consenso amplo, Sr. Presidente~
Primeiro, entendimento entre o próprio Governo e o seu
Partido, naqueles termos em que Partido oficial e Planalto se entendam sobre os pontos da reforma, aceitos em
comum, porque nós temos visto, várias vezes, não coinM
cidirem os pontos de vista do partido do Governo com o
Planalto ou de uma parte do PDS com a sua maioria e
com o Governo. Tanto que foi preciso que a direção do
partido majoritário apelasse para a fidelidade partidária,
para o fechamento de questões, a fim de que o projeto e
teses defendidas pelo_ Go_yerno e pelo Partido marjori~
tário não corressem o risco de cair no CongreSso nas votações, como caiu a sublegenda. Então, como o objetivo
deve ser esse, por todos nós querido, de uma reforma
constitucional,, a primeira condição me parece esta, de
um entendimento p.erfeito entre o PDS e o Governo.

O Sr. Murilo Badaró- Permite V.

Ex~

um aparte!

O SR. JOSÉ FRAGELLI -Um momento, por favor.
Mas esse entendimento, para que se chegue ao consenso
ein matéria de reforma constitucional, também é preciso
quê se regjstre na área das oposições (Jue os partidos de
Oposição devem chegar a um terreno comum nas reivinM
dícações que têm e apresentam para a reforma constitucional. É preciso, portanto, que os partidos da Oposição
se apresentem frente ao problema, da reforma constitucional, como um único partido. Que as oposições for~
mem um corpo só, por sua vez, porque se isso não acontecer, elas correrão o primeiro risco de perderem batalhas importantes durante a discussão e votação da reforma constitucional, ou perderem até a oportunidade da
reforma constitucional.
Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Murilo Badaró.

O Sr. Murilo Badaró- Senador Fragelli, eu comentava aqui com o nobre Vice-Líder, Senador Carlos Alberto, tomando como base a própria Ordem do Dia:, onde
V, Ex• vai verificar esta cOisa extraoi-dinârla. Existem
cerca de 44 emendas à Constituição, na Ordem do Dia, à
espera, por sua vez, de receber emendas. Isto é o sintoma
mais evidente de que-se torna aOsolutarnente indispensâ. vel uma reforma na Constituição.
O SR. JOS!õ FRAGELLI razão.

Muito bem, V Ex• tem

O Sr. Murilo Badaró- De resto, o próprio número de
emendas, cerca de 22, já agregadas à Constituição de 67,
também identifica que hâ muitas correções a serem feitas
no texto da atual Constituição, a começar pelo outorga
que estâ no frontispício da Emenda n~ I. Mas, o que me
causa espécie, e eu estou certo de que V. Ex' também tem
essa preocupação, porque foi um governador âe Estado
dos mais eficientes, com u·ma administração daS mais fecundas, V. Ex• há de notar que-este assunto, via de regra,
está sendo tratado com uma superfidalldade- não é o
Caso de V. Ex• e com uma conotação muito mais política
do que jurídico-constitucional. Vou citar um caso: eu
não vi- ainda um homem dil Oposição abordar, com a
precisão e com a profundidade ifldisPenSáveis, o pi'oblema da reforma, naquilo que diz respeito a restabelecer a
fisionomia da Federação, tão desfigurada por tantas leis
, por tantos regulamentos, ao arrepio da própria norma
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constitucional. A mim me parece que é este o dado capital, não só restabelecer a fisionomia federativa, como estudar o problema do condomínio legislativo, para permitir que nesta nossa diversidade geográfica, cultural, econômica e física possam os Estados legislar supletivamente em muitas matérias que se ajustariam m·ais adeqUadamente às suas realidades locais. Mas, infelizmente, e é
possível que isto seja até um pouco da nossa formação
jurídíca, para ·toda crise que há no País o apelo ê sempre
um só, é para a reforma constitucional, como se fosse
ti-ma panacéia, capaz de resolver todos os nossos males,
sobretudo quando, muitas vezes, o mal maior está exatamente na nOssa incapacidade de praticar a letra da Constituição e; principalmente, sermos fiéis ao seu espírito.
Dou este aparte a V. Ex• antes de tudo para homenagear
a um Senador, como é o caso de V. Ex•, sempre preocupado com temáticas desse_ porte, dessa envergadura, e
para aderir à tese que V. Ex• defende, de que é indispensável uma reforma da Constituição, para que nós possamos ajusta[ a nossa Carta Magna às realidades dos novos tempos. Muito obrigado.
O SR. JOS~ FRAGELLI- V. Ex• vai ver, nodesdobramento do meu pobre pronunciamento, (Não
apoiado) que a minha preocupação não é, ainda, e nem
poderia ser, a de apresentar soluções, na reforma constitucional, como por exemplo, para esta difícil, dificílima
questão do restabelecimento do eqUilíbrio federativo.
Teriho lido alguma coisa a respeito, inclusive dois livros
do seu conterrâneo, autor •• A Demo_cracia Coroada",
grande ensaísta político, historiador. E um outro livro,
justamente, sobre os problemas da Federação do Brasil,
do nosso Professor e ex-Líder AfTonso Arinos, e outros.Lendo um pouco sobre essas questões, não só sobre
-O Brasil, mas por exemplo, sobre os Estados Unidos, nós
vemos que lâ também se clama contra o desequiHbrio federativo, contra a predominância da União, contra a
soma de poderes, não só políticos, mas, sobretudo financeiros da União.É um problema difícil de ser solucionado. Mas, este como outro deverão ter uma solução melhor ou pior, mais ou menos feliz; esse problema deVerá
também, ê logíco, fazer parte de uma reforma constitucional.
O que me preocupa, neste instante, Srs. Senadores, é
que se faça uma reforma constitucional, e eu apelaria,
aqui, para a clarividência desse eminente jornalista, hoje
imortal, Carlor Castello Branco, que neste trecho de um
de seus artigos, mostra a pertinência da discussão do assunto, neste momento, e a fixação de diretrizes pelos
Partidos políticos e pelo Governo da República. Diz ele
que a trêgua política proposta pelo Chefe do País ê, antes de tudo, uma questão de bom sens_o._Aliâs, sempre
achei que o bom senso deve predominar, deve predominar até sobre a inteligência, sobre o conhecimento, sobre
a ciência, na- condução da vida pública.
E ele diz, com toda razão;, "ou se negocia ..." - e chamaria a atenção de V. Ex•, justamente porque a observação nã.o é minha, mas ê do eminente jornalista ., ... õu se -niegoCia para mudar, ou não se muda mais nada".
S por issO que eu, embora defendesse,em tese, uma
Constituição, a eleição direta para Presidente da República, pensando mais na estabilídade nacional, é que
achO que deVemos ericontrar uma saída para o nosso
problema poUtico, porque entendo, c-omo Fraga lribar~
ne, que o desenvolvimento político é a condição de todos
os outros desenvolvimentos: o eéonôrnico, o social, tecnológico, o cultui'al e todos os demais. Se não dermos solução à questão do desenvolvimento político, não daremos solução nenhuma a qualquer dos outros aspectos -do
desenvolvimento.
E prossegue o jornalista:
"O Gov'?rno perdeu o co-ntfoli: da Câmarã e a
Oposição não o conquistou, pois, se tem maioria ·
nesta Casa, não a tem no Sen-ado e o podei--de veto
do Presidente neutraliza iniciativas legislativas hostis ao- Governo.
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Portanto, para chegar à segunda etapa de abertura é
inevitável a negociação e o acordo. E para que a negow
dação chegue a acordo, é preciso que o Governo ceda

em alguns pontos importantes. Porque não há - como
disse o Senador a que nos referimos - mão única para a
negociação política.
Então, o que afirmei e o qUe todos afirmam, o que
afirmei de" início e que todos afirmam: só podemos chew
gar à reforma constitucional através de um consenso, um
consenso entre a força representativa do Governo no
Congresso, porque é o Partido de V. Ex•s, e do próprio
Governo, e um consenso entre as Oposições. E a terceira
dimensão desse consenso, que ê o entendimento entre o
Governo e as Oposíções.
Como eu acãbei de afumar, a minha preocupação é
justamente com a solução política, porque delas vão depender todas as demais soluções nesta quadra de dificuldades quase intransponíveis para a· Nação brasileira, e
não apenas, para o Governo. O GóverfiOCJ:ue aí está representa o povo brasileiro.
O Sr. Muri/o Badaró - A afirmação de V. Ex', já -começa por aí, não encontra amplo consenso nas alas radicais do Partido de V. Ex'. Quer dizer, V. Ex' faz uffia
afirmação antimarxista, viSivelmente antimarxista, doutrinariamente antimarxlsta" aó admitir que o primado do
político é que condiciona tOda a estrutura da vida socíal
que, de certa maneira, corresponde ao pensamento liberal, a todas as aspirações democráticas do Ocidente.
Mas,jâ há no Partido de V. Ex• outros pensamentos, que
são respeitáveis do ponto de vista doutrinário, que estão
absolutamente desajustados a essa conceituação de V.
Ex• Estou-de acordo com V. Ex• que preCisamos achar o
consenso.
O SR. JOSI:: FRAGELLI - Se V. Ex• me permite,
não vejo essas dificuldades. Em primeiro lugar, porque o
meu Partido nada tem de marxista.

O Sr. Muri/o Badaró- Eu não disse que o Partido de
V. Ex• é marxista, eu digo ·que há ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Nada tem de marxista. E
nem tem correntes predominantemente marxistas.

O Sr. Murilo Badaró- Também isto não está embutido na minha afirmação, nobre Senador.
O SR. JOS:b FRAGELLI- Estâ V. Ex• com essa finura do mineiro, insinuou.

O Sr. Muri/o Badaró trãrio.

Ao contrário, Ex', ao con-

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Agora V. Ex•, ainda com
a habilidade do mineiro,- quer fazer urri recuo 6Stratégic<?.
Mas é preciso que as coisas se"jã.m co!ocadas nos seus devidos lugares.

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex' está em boa companhia
com os mineiros, porque estou vendo na·s~a mesa o livro
do Professor Affonso Arinos e V. Ex• citou dois livros do
Professor João Camílo de Oliveira Torres, portanto, V.
Ex' está bem encaminhado nessa área, com os mineiros
do lado.
O SR. JOS.t: -FRAGELLI- Eu procuro aprender alguma coisa.

O Sr. Murilo Badaró- V. Ex' é prOfessor, rião apiende nada aqui, ensina.

O SR. Jose: FRAGELLI- Nós mato-grossenses, na
política do Estado, temos que aprender com os mineirosmatogrossenses, que são os cuiabanos, aqui representados pelo Senador Gastão M üller. E, no Brasil, todos nós,
políticos brasileiros, temos que aprender com os mineiros de Minas Gerais.
O Sr. MUri/o Badaró- V. Ex!, aqUi na Casa é professor.
O SR. JOS~ FRAGELLI_- Ãs veZes, até com os mineiros, vindos de outros Estados, como do Piauí.

O Sr. Muri/o Badaró- O Senador Alberto Silva, por
exemplo, estudou em Minas Gerais e o Senador Alexan-

dre Costa também.
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O Sr. Gastão Miiller -

Em Itajubá.

O SR. JOSt FRAGELLI -

Não é à-toa que eles se
encontram aqui no Congresso. Não apenas por serem

piauienseS e rnaranhenses, mas ...
O Sr. Murilo Badaró- Apenas para pedir a V. Ex'
que não cOmeta a ilijustiça de interpretar nas minhas palavras, de que eu terei feito uma afirmação de que o
PMDB é um partido marxista. Eu não disse isso e nem
penso isso. Ao contrário, eu acho que o PMDB é um
partído fortemente comprometido com a democracia e
com a liberdade.

O SR. JOSE FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex'
Foíbom que eu nãO o tivesse entendido bem, para qUe se
chegasse .à c_onclusão que acaba V. Ex~ de pronunciar.
O meu pronunciamento hoje, Sr. Presidente, é para
encarecer, sobretudo, essa necessidade de chegarmos a
um entendimento para a reforma constitucionaL Essa
Carta que aí está, pela primeira vez na histórii do Brasil,
não é COnstituição nenhuma, ela veio de 1946, sofreu
várias reformas através de a tos institucionais e leis compelementarcs da Constituição de 1967, que já foi um en~
xerto de uma série de aios do regime, e depois a própria
Constituição de 67 foi inteiramente desfigurada pela
edição de vários a tos de caráter constitucionaL Então, é
cómo eu me expressei outro dia e um jornalista até re~
produziu; cu comparo a Constituição Brasileira de hoje a
um tecido já deteriorado, no qual não é possível fazer enxertos, porque, quando quisermos costurar uma emenda
no tecido da Constituição ele se rompe. Esse tecido da
Catta co-nstitucional não poderá ser reconstituído de
maneira ni:nhuma. Não haverá habilidade cirúrgiCa de
advOgados, de constitucionalistas, de sociólogos, de polífiCó"s-·quc pOssam remendar a Constituição, porque remendo não prega nesse tecido. Não queria usar o termo
nesse tecido que se rompe por decomposiÇão. Talvez o
meu eminente colega médico, o Senador Mário Maia pudi!S.~e _-Usar o termo preciso.

--o Sr.

Mário Maia- Necrosado.

O SR. JOSE FRAGELLI - Necrosado. Tecido necrosado, que não admíte -mais nenhuma recomposição.
Então, a refOrnl<iCõOstítucional deve ser, na verdade,
uma nova Cánstituição. Já levantei mais de uma vez a
idéia, Sr. Líder da Maioria, de que- é apenas uma idéia
minha- devia ser nomeada uma comissão de alto nível
para formular unl anteprojeto de Constituição, ·a -que é
aliás a tradição brasileira, como nós sabemos, desde a
ConstituiÇão de 1824. Quando da época da primeira
Constituição do Império, dep·ois que a Constituinte foi
·-dissolvida pelo lffiperador, formou-se uma comissãoaliás ultamenté competente....,. a qual Criou uma constítulção origlhalíssima. Unica .cOnstituição original que
este País já teve, a de 1824, a Constiiuição Imperial. A única _e_--que nem por ter sido' outorgada deixou de ser menos democrática que as demais.
Lembrei, aqui, o exemplo da Constituição francesa de
__ 1875, que foi fe"ita por um:.l assembléia que não era constituinte e que cm seu bojo recebeu decisões dessa assembléia, mais realista do que republicana, algumas
constitucionais e outras, não de. caráter constitucional,
simplesmente, de leis ordiiláiias que formaram a Constituição de 1875, que criou o parlamentarismo franCês até
a Segunda Grande Guerra Mundial.
O Sr. Aderhui Jurema -

V. Ex• permite?

O SR. JOSE FRAGELLI - Um momento.
De ~orte que a questão formal- tenho dito sempreu meu v_er é secundári:.l._ A questão esse~cial é que se faça
Uma ConstitUiÇãõ~CrCmOCr+átiCá,c_dã.f a minha nenhutTia
autorid<1de. M:.ts·, a- m·inha prOposta ê a de que se nomeie
uma- Comissã-o de alto nfvel, com representantes do Poder c~~utivo, do Congresso e de outros meios cultUrais
do País. Un:t untcprójeto como sempre se fez e que, cheguridu todos a um ponto comum de entendimento, de
acordo c .de consenso, esse unteprojeto venha ao Congn.-sso para ser votado.
--<:::Um muitu honra concedo o aparte ao nobre Senador
Aderbal Jlirema.
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O Sr. Adaha! Jurema- V. Ex~ assinalou com muita
precisão que, embora outorgada, a Constituição de 1824,
foi uma das m:lis duráveis, uma das mais interessantes
pura o sistem:.t democrático imperial. Em verdade, Ex•.
uma das coisas que mais me ati-ai é ler os Anais que preceder:.lm à promulgação da Constituição pelo Imperador: como os nossos representantes discutiam exaustivamente os capítulos da futura Constituição, fã:nto, que,
quandó' D. Pedro, naqueles gestos inesperados, dissolveu
a Constituinte, ele n1io teve condições morais de dissolver o texto Constitucional que já estava praticamente
pronto e, depois, ele mesmo se viu na contingência histórica de outorgar a Constituição. De modo que é válido
quando V. Ex~ sugere discutir o problema atravês- vamoS dizer - não de debates parlamentares, mas através
de uma comissão representativa. E válido, seria interessante que olhássemos para o Japão. V. Ex• pronunciou
há pouco a palavra consenso. Nesses casca que interessam à Nação, ao povo, devemos chegar a um consenso,
para que não haja nem a ditadura da maioria, nem o esbulho da contribuição da minoria. E muito válido, portanto, o que V. Ex~ sugere.
O SR. JOSE FRAGELLI -.V. Ex~ falotJ com o bom
senso :.l que se-T_efere o jornalista Castello Branco, o bom
senso do político com a experiência de tantas lutas, com
a vivência de tantos triunfos e dissabores na trajetória da
nossa história democrática, nos altos e baixos de nossa
democracia. E é justamente para aproveitarmos experiências como as de V. Ex' que deveríamos, ainda neste
Congresso, votar uma nova Constituição.
Sc~prc há de Se encOntrar um meio de dar poderes
constituii1ü.:s- u C.~te Congresso.

O Sr. Aderbal Jurema - Dentro da própria Constituição esses poderes são configurados.
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Perfeitamente. Mas, V.
Ex• sabe que este a-Ssunto _está sendo muito discutido e
que a ortodoxia constítucional levanta uma série de
problemas sobre a ligitimidade de uma Constituição fei~
ta ·por um Congresso ao qual dê poderes constituintes.

O Sr. Carlos Alberto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ FRAGELLI- Essa questão formal, francamente, acho que deve ser posta de lado. Nós já temos
sofrido tantos -percalços na nossa vida política, que as
formalidades, as teorias ...

O Sr. Aderbal Jurema- E já faz tanto temp-o que se
f.iiTaVa nO Sexo dos anjos.
O SR: JOSÉ FRAGELLI- Perfeito. Essas ortodoxias
doutrinárias devem ser deixadas de lado. Se formos recorrer a éssa multidão de constitudonalistas, cada qual
dando a sua lição sobre.ligitimidade, representatividade
e tudo mais, nós não chegaremos à solução que o Brasil
precisa que é de uma nova Constítuição, qUe é para dar
estabilidade à vida nacion.al.
Concedo, Com muito p-razer, o apart"e a V. Ex•, Senador Carlos Alberto.

O Sr.- CaHos Alberto- Senador José Fragelli', na verdade, um homem na minha idade, aqui no Senado, ouviildo o discurso de V. Ex.• tem muito mais que ouvir do
que apartear ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI - Não apoiado!'

O Sr_._Car/os Alberto-·- porque de V. Ex~, acredito,
tenho muito que aprender.
O SR. JOS~ FRAGELU · No Senado Sim.

Muito pouc~ !=-Omigo.

O Sr. Carlos A lherio - Agora, é evidente. DigO' com
V, Ex' e com todos os que compõem esta Casa, esta Alta

Câmara do meu País. A verdade ê que V.. Ex• sabe que,
Como um político jovem, mas talvez sendo aquele meni-

no Velho que gósta de entrar nos aSsuntos dos mais ídoSos, gostaria de participar deste debate amplo, promovido por V. Ex' nesta Casa, porque ele interessa ã Nação e
Y. Ex-nocoU num-assunto, ila tecla ffials ir::nportante do
tabuleiro

po1ítíc-õ~-

hoje,

que- se chama consenso. Consen-

so, porque V. Ex' há de convir que qualquer reforma,
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hoje, que se pretenda fazer nesta Nação, ela só será
possível, só serã viabilizada se, na verdade, for através
do consenso, ...
O SR. JOSl': FRAGELLI -

Exalo!

O Sr. Carlos Alberto- '"porqu-e nós que fazemos o
Partido do Governo temos urha ampla maioi"ia, maS- iLós

não detemos a maioria de uma Casa chamada Câmara
dos Deputados. A maíofia, ila Câm-ara dos Deputados, é
da Oposição, mas a Oposição não é monolítica. Nós, hoje, não falamos mais em Oposição; falamos em Oposições, porque a Oposição deixou de ser monolítica, deixou de ser coesa. Há vãrias tendências, inclusive dentro
do seu Partido Político. Agora, entendo _como assunto
da mais alta relevância a discussão ampla em torno de
uma Constituinte. Por que não? E eu, na qualidade de
um jovem político, não tenho compromisso com o passado, tenho compromisso com o presente e com o futuro:
Mas, é bem verdade, para que possamos viabilizar uma
nova ConstitUTcão é preciso que haja o entendimento,
que exista o diálogo. E no regime democrático o diâlogo
é essenciaL Nós estamos hoje-C-om dez governadores da
Oposição, que tomaram posse no dia 15, próximo passado. Então, hoje, nós temos dez sócios, sócios da crise,
mas sócios, também, do Poder. E para que nós possaniOS
fazer ..
O SR. JOS:E: FRAGELLI - E das responsabilidades
conseqüêntes.

O Sr. Carlos Alberto - Todos nós agora somos responsâveis. Eu quero, tão-somente, dizer que este meu
aparte é mais para aprender ...
O SR. JOSÉ FRAGELLI --Não apoiado.

O Sr. Carlos Alberto- ... porque, com um Senador da
estirpe de V. Ex•, um Senador de 36 anos de idade tem
muito que aprender. Então, aqui eu estou neste debate,
nesta discussão, a mais ainPia poSsível, -cOin a p-ãrticípação do Senador Aderbal Jurema, inclusive fazendo a
colocação correta, o Senador Murilo Badaró, que também, concorda com V. Ex• em alguns pontos e eu concordo também, para que nós possamos dar, realmente, a
grande contribuição para a verdadeira denlõcracia, não
a que nós queremos mas a que o povo quer e os diversos
segmentos da sociedade estão também tentando e lutando para que esta democracia estável, com justiça social
para todos, com os políticos tendo um maior poder de
participação neste Governo, é preciso que hilja entendimento. Entendimento! Eu concordo com V. Ex• e advogo,- também, o entendimento, para que possa mós alcançar caminhos novos nesta Nação.
O SR. JOSt FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
A participação de um jovem Senador de 36 anos só vem
acrescentar muito_ à pobreza dos meus argumentos e da
minhã exposição ...

O Sr. Carlos Alberto - Não apoiado.
O SR. JOSE: FRAGELLI- ... porque, se a V. Ex• pudesse faltar um pouquinho de experiência e de trato de
certas matérias há o entusiasmo e há, sobretudo, conhecimento da matéria de um estudioso jovem, porque, pelo
menos, isso se passa comigo; quanta coisa que eu jâ soube e que hoje não sei; quanta coisa que eu estudei e jã es~
queci; quanta -coisa que já pãSSou. Eu nem sei se hoje eu
sei tud_o que já soube. Só posso dizer que tenho um pouco mais de experiência e de vivência no trato das coisas
humanas e poHticas e que, realmente, isso _vale muito,
sobretudo, porque, como Maritain, eu digo e repito o
que eu disse há pouco, que mais vale o bom senso do que
a sabedoria, do que os conhecimentos, do que a própria
inteligência.
Se alguma coisa me ensinaram eSteS últimos ãnos, na
atividade política, é que o bom senso deve ser predominante na soluç_ão de todos os problemas de uma sociedade, maiS do que propriamente fos conhecimentos.
O Sr. Carlos Alberto - E estâ na hora de haver bom
senso. não é S_enador_ Fragelli?
O SR. JOSl': FRAGELLI -

Per[eitamente.

O Sr. Carlos Alberto- Até porque está aí a palavra
do Presidente João Figueiredo, a trégua anunciada pelo
Presidente João Figueiredo e a trégua não é capitulação,
mas é a verdade de que o Presidente Figueiredo quer dar
uma parada, vamos para lá e para cá e vamos estudar o
que devemos fazer, no meu entendimento. Então, nessa
discussão que eu abordei agora há pouco cOm V. Ex•,
mostrando que as oposições têm maioria na Câmara dos
Deputados; o PDS tem maiorii <i.quí: Evidentemente que
só através do bom senso é que poderemos reformar; é
que poderemos fazer as grandes reformas em termo de
futuro.
O SR. JOSE: FRAGELLI- E eu diria atê um senso
patriótico.

O Sr. Carlos Alberto- E está na hora!
O SR. JOS! FRAGELLI -

Perfeito!

O Sr. Carlos Alberto- De acordo com Geraldo Vandré, "quem sabe faz a hora, não espera acontecer".
O SR. JOSl': FRAGELLI -

Muito bem!

Sr. Mário Maia - Permite, nobre Senador JoSé
Fragelli, que eu partícipe deste debate polftico que V.
Ex•, com tanta sabedoria, está nos brindando nesta tarde
de segunda-feira?
O

O SR. JOS:t: FRAGELLI meu caro companheiro.

Com muita satiSfação

O Sr. Mário Maia - Começo a entender, como um
Oposicionista, digamos assim, inveterado do sistema
político que se instalou neste País em 1964, que, após
passados esses anos todos, e lã se vão 20, começamos a
trilhar caminhos que nos parecem convergir para a grande solução que todos nós desejamos. V, Ex• aborda um
assunto muito importnate que ê o da redemoccatização
do País na sua continuidade, oferecida através da abertura que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, colocou para a grande discussão, no cenário político
nacional. E, estou vendo, neste momento em que v_oltamos nós todos, depois de alguns anos, à Casa do Congresso Nacional, aqui no Sendo, agora, com uma peque·
na promoção da Câmara para o Senado, mas acreditamos que este tempo todo parece que depurou um pouco
a cons_ciência nacional.
O SR. JOSÉ FRAGELLI -

Muito bem!
O Sr. Mário Maia- E as eleições de novembro agora
passadas nos dei'am ateStado eloqUente de que não há
nada melhor para puríficar os mêtodos de escolha dos
representantes, para aperfeiçoamento da democracia, do
--que a freqUência do comparecimento às urnas, do povo
através do voto livre, direto e secreto. Então, tivemos
esse espetáculo que acabamos de ver em 15 de novembro, que foram as eleições, não só para- as Casas Legislativas, mas para os governos dos Estados. E estamos
começando a acreditar que o sistema agora faz propostas
objetivas, sinceras, para que a Oposição acredite que nós
possamos, juntos, fazer mudanças em benefíco de toda a
coletividade nacional. Por que? Começamos a entender
que o próprio Presidente da República percebe historicamente qu~. nessas eleições, houve um julgamento da presença do militarismo no Brasil, e que os militares começam a entender que as suas graÕdes responsabilidades, ou as responsabilidades, que eles quiseram assumir,
jã chegaram ao têrmino e eles devem voltar ãs suas casernas, para continuar ajudando os civis a levar o grande
condão da paz social e da democracia no País. Então, entendemos que essa proposta, que Sua Excelência, o Senhor João Figueiredo, coloca no balcão das negociações,
sob o título de trégua política, realmente, é uma proposta sincera e eu me c_oloco, com toda isenção, entre aqueles que acreditam que Sua Excelência está imbuída dos
melhores propósitos, porque eu entendo que Sua Excelência percebeu que, em 15 de novembro, as oposições
no País, que vêm julgando o sistema e os governos anteriores, e agora, nestes quatro últimos anos, o seu governo. venceram o pleito de 15 de novembro. Então, antes,
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quando Sua Excelência, na prê-campanha política, teve
aquele gesto que foi propagado através da Imprensa, foi
posto em discussão e contestado até por alguns elemen·
tos da Oposição, o gesto da mão estendida, talvez, naquela ocasião, não tívesSe sido muito oportuno, porque
ele não achava a contrapartida dos seus adversârios que
tivessem o mínimo, também, de poder para estendera
mão em igualdade de condições. Agora não! Agora, Sua
Excelência há de ver e hã de ter a humildade de s_entir
que nós, também, lhe estendemos a mão, porque estaI;TlOS ungidos com o voto popular de 15 de novembro, e
na soma, mesmo nas eleições majoritárias, embora nós
tivéssemos,_as Oposições, c_onquistailo apenas 10 Estados da Federação, a soma dos votos populares creditados aos elementos, aos Governadores da Oposição, representa um superávit de quase 8 milhões de votos sobre
o nosso Partido adversârio. E isto, genericamente, nos
coloca numa posição de igualdade para o diálogo, e nos
parece que Sua ExcelênCia, o Senhor Presidente da República, João Figueiredo está tendo esse entendimento e
essa compreensão e a humildade histórica de apanhar
isso como uin significado. E desse acontecimento histórico emanado das urnas é_que nós agora, acredito, poderemos chegar a um consenso, para sairmos, todos nós, das
grandes dificuldades, que não vou especificar porque seria prolongar muito o nosso aparte, mas que todos nós
conhecemos, a começar pelos grandes compromissos da
nosSa dívida externa que, penosamente, estamos tentando rolar de ano para ano. Portanto, nobre Senador José
Fragelli, agradeçendo a oportunidade que V. Ex• me dá
de participar do seu discurso, quero dizer, quanto à
constituinte, que estou entre aqueles que acham que o
momento realmente é de se chegar a um consenso, para a
abertura e a discussão, mesmo que seja a um prazo médio, e até mesmo prolongado, durante esses quatro anos,
os dois anos que havemos de discutir, ainda, até a mudança do Presidente e mais dois anos da renovação dos
dois terços do Senado da República e a renovação da
Câmara Federal, que nós cheguemos a esse ponto com a
discussão, atravês da consciência jurídica nacional e,
também, da participação de todas as camadas populares,
para estabelecermos um novo contrato social, chegando·
se a uma nova Carta Magna, porque V. Ex• tem razão, a
que estâ aí não é uma carta, é uma emCilda Constitucional, que foi remendada inúmeras vezes, e o tecido, a sua
contextura, a sua anatomia estâ tão deteriorada, estâ tão
esclerosada, que não pode mais receber remendos. Oremédio é sairmos para uma nova Carta Magna, seja agora
sob a Liderança do Presidente Figueiredo, ou seja- com a
propaganda que nós teremos que fazer para o novo Presidente da República, que haveremos desse consenso fazer com que haja ...
O SR. JOSE FRAGELU -

Deve-se fazer agora.
O Sr. Mário Maia- emendas propiciando para que a
escolha do Presidente d'a República seja, como foi agora
a dos Governadores, sem trauma e com alegria para todos nós, através da consulta popular do sufrágio universal do voto direto e secreto. Muito agradecido, e
desculpe-me por ter alongado o meu aparte.
O SR. JOSE FRAGELLI- Apenas, gostaria de _dizer
que no meu modo de entender, deve ser agora._Os primeiros passos para a feitura de uma nova Constituição
devem ser apressados e, como companheiro de-V. Ex•,
quero ressaltar que o seu pronunciamento tem para nós,
do Partido, um valor muito alto. V. Ex.• é dos que sofreram com o regime. V. Ex• foi cassado, esteve potiticamente exilado dentro da própria Pátria durante dezoito
anos. Mas com essa elevação de alma, com esse carâter
adamantino que V. Ex• possui, não vem para aqui com
ressentimentos e com idéi~s revanchistas. V. Ex• tem
uma autoridade muito especial e muito alta dentro do
PM DB para se prOnunciar, como se pronunciou, e acredito que sua palavra vai ser de peso dentro do nosso Partido, para que nós cheguemos, no PMDB, a essa decisão
de se contrlbuir para a reforma Constifucional, dentro
de um entendimento entre as Oposições, e das Oposições
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com o Governo. A palavra de V. Ex• tem, pelo seu passa~
do, pelo seu sacrifício, um peso específico lnllito grande.
Agradeço bastante a intervenção de V. Ex.'.
O Sr. Carlos Alberto -

Pennite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSE -FRAGELLI -

Pois não.

O SR. ERESIDENTE (Moacyr _DaJla)_- A M.esa comunica a V. Ex~ que o seu tempo estã prestes a terminar.
V. Ex~ tem 05 minutos.

O SR. JOSE FRAGELLI ~V. Ex• vai me_ permitir
ouvir o aparte do nobre e jovem Senador, que estã enriquecendo os nossos debates, e depois quero chegar a

uma conclusão, Sr. Presidente.
O Sr. Carlo,ç Alberto- Senador Jo_s~ Fragelli, concordo com V. Ex• enaltendo a posição do Senador Mãrfo
Maia. E V. Ex• diz que S. Ex• fala com propriedade, até
por que na condiÇão de um ex-cassado, mas que aqui está no plenário do Senado Federal eleito pela vontade livre, popular, do povo do Acre. Não é verdade? Então, a
presença do Senador Mário Maia, aqui, no Senado Federal, é uma prova inconteste da democracia em que estamos vivendo. O Senador Mário Maia é exatamente a
presença do povo do Acre, que foi o ·povo que a· fez Senador da República. Então, eu gostariã de, mais uma
vez, neste meu diálogo com V. Ex•, neste seu discurso em
que estou aprendendo, e eu tenho que aprender muito
aqui, no Senado Federal, esta é a grande universidade da
Nação, gostaria de dizer -.veja só - o nosso Senador
Mário Maia, que é da OposiÇão;· Ontem o Presidente Figueiredo, em rede nacional, pela Rede Globo de Televisão, anunciava o Senador Mári_o Maia. E este homem é
do PMDB.
O SR. JOSE FRAGELLI - Honra ao mérito[

O Sr. Lenoir Vargas- Como não hã outros oradores,
ainda inscritos, queria apenas registrai' ã V, Ex~. meu velho companheiro na Comissão de Constituição e Justiça,
a minha satisfação em verificar que V. Ex~. falou," com
JUUita admissibilidade; no fato da reforma da CQris.tituição; reforma que será mais ou menos substancial, desde que haja um entendimento em torno" dessa percentage·in_de a!tÚação conStituCional. "E veiffico' clrie estamos,
- na verdade, caminhando para um entendimento; porque,
enquanto V. Ex~, que tinha uma posição muito firmada,
muito segura em torno da Constituinte, admite e fala a
respeito da reforma constitucional, e o nobre Vice~Uder
di)_ meu Partido, que talvez tivesse uma -·pelo menos
nós tínhamos - uma outra pos~ção com referéncía à
Constituinte, fala mais ein Constituinte do que V. Exf.
O SR. JOSE FRAGELLI- Daí a necessidade de que
haja um consenso.

O Sr. Lenoir Vargas- De modo que verifica-se que
há uma iristabilidade que poderá resultar, naturalmente,
nesse denominador comum de que V. Ex• falou, que é _o
bom senso.
_Eu ainda não pude dar esse passo, e confesso a V. Ex~
que fiquei profundamente abalado com a tese do Professor Afonso Arinos, porque eu não encontrava, com os
poucos conhecimentos que tenho, a forma da Constituinte; acho que agora estamos mais distantes, porque à
época. em que o Congresso alterava a Constituição por
m.aioria_ele es.tava muito mais constituinte do que agora
que para alterá-la precisa de 2/3.
O SR. JOSE FRAGELLI.- Daí ã necessidade de
consenso, repito.
-·o Sr. Lenoir Vargas....:... Unia das figuras, Uma das características fundamentais do poder constituinte é, justa·
mente, a decisão por maioria, porque a tradição do DiO Sr. Carlos Alberto- Numa prova inconteste de que
reito ConstituClcirial brasileiro é a reforma da Constinão existe mais aquela históii:i de revanchismo. Agora, é
tuição por 2/3. De maneira. que,_numa Assembléia Consbem verdade que, para que possamos encontrar os camititUinte, qual é a caracteifStica fundamenta!'? E a sua
nhos, para que amanhã possamos então partirmos para
eleição específica p_ara isso, a reconstrução da ordem
uma constituinte, precisamos· de competência, é.Õjogo
constitucional e a decisão por maioria. Com a alteração
da competência. Os políticos agora; mais do que nunca,
que houve na Constituição, e _pa_l!sou a_!eforina constitudevem dar uma demonstração de competência. Por quê?
cional
a ser viável apenas por 2/3, que é da tradição
Porque mais uma vez, repito, ·nós: do PDS temOs maioria
·constitucional brasileira, eu acredito que nós-ficani.os um
aqui no Senado Federal, mas não temos maioria na Câpouco mais distantes; porque a minha grande preocumara dos Deputados, e, então para que possamos camipação- e não sei se V. Ex~ poderá e!imüuiTesta minha
nhar rumo à constituinte, s.ó através do consenso, dialodúvida,
que até agora não pude eliminar-~ saber quem
gando, vamos manter o diálogo. O Presidente Figueirete;!ll poderes para convocar um'! Assem~léia~onstituindo está aí pronto, e já deu demonstrações inequívocas de
~ te~ Na tradição- d015Trieit0 bra:Sneiio e do t5ífeit0~de ouque quer realmente o_.diálogo franco com as Oposições, e
ttõs p·aíses, as assembléias constituintes só se convocam
é isso que vamos ter. Ontem," se falava que não,não se
pelo poder vitorioso de uma revolução que esteja a esgotem eleições para Governador. Estão aí todos Os govertar o seu período de atuação. Então se dá o novo arcanadores eleitos, e já tomaram posse. Quem sa"bt~·aminhã,
bouço jurídico ao_ País, c9m a eleição especílíca -para
nesse caminho, nesse novo caminhar, com o Presidente
urrncassetnbléia constituinte. O meu problema é de que
Figueiredo, que é uma nova página na história desta
--esta
tese, de que se poderia convocar excepcionalmente
Nação, quem sabe se amanhã não teremos também uma
uma assembléia constiuinte, ou de transformar excepcioubertura política que o povo,-até mesmo o povo; possa
nalmente o Congresso, funcionando em assembléia consdecidir, porque estou aqui outorgado pelo povo, como
tituinte, se crfe um precedente institucional único, portodos nós aqui estamos. E amanhã, eu sei, Vamos ter que
que se nós admitirmos, um dia, que o Presidente daReescolher um Presidente, e o povo que me elegeu o fez sapUblica pode, numa determinada fase da vida nacional,
bendo que eu teria que votar nUm candidato à Pres.idénconvocar uma assembléia constituinte, nós temos· "que
cia da República,então estou outorgado pelo meu povo,
admitir que, em outros períodos, dali a três, quatro ou
o povo do Rio Grande do. Norte. Mas, é bem ver.dãi:fe,
--cinCo meses, depois da nova- Constituição, ele possa con·
com a presença do Presidente Figueiredo," que-é um hovo-car novamente outra assembléia constituinte. De
mem democrata autêntico, nós estamos vendo caminhos
modo que este impedimento é que me parece o mais
novos que teremos que trilhar. E não se espantem as
terrível para a ordem institucional brasileira: é quem
Oposições se amanhã, mais tarde, tivermos realmente to- co·nvocaria,
como poderia ser convocada'? Porque me padas essas reivindicações do ilustre Senador José Fragelli,
rece que até pelo consenso, com o Congress.o funcionanesta inteligência brilhante, este cidadão de cabelos grisa-do, Judiciário funcionando, Poder Executivo funcionanlhos, c que tem dado uma contribuição decisiva e mar- do, governos estaduais funcionando, assembléias funcioC<lnte ...
nando, fazer-se uma constituinte me parece um pouco
O SR. JOSE FRAGELLI- Muito obrigada a V. Ex•.
difícil. E a nossa Constituição, justamente, também enO Sr. Carlos Alberto- ...para estes camiti.hos que estendeu isso desde os primórdios, quando ela ressalvou
tamos trilhando agora. E este o meu aparte a V. Ex.'.
duas ou três prerrogativas irriformáveis e permitiu-que o
Congtcsso reforiTiasse· todas as demais. Então me pareO SR. JOSE FRAGELLI- Muito obrigado. GQsta·
cer. que agora-v. Ex~_está com a tese certa, uma reforma
ria, amanhã, de ser surpreendido por essas decisões de
constitucional mais ampla, mais profunda etc, não atinsua Excelência o Senhor Presidente da República.
gindo aquelas bases fundamentaís, e conciliando esSã re-O Sr. Mário Maia - E o que estamos esperando.
formU- cõin a tradição institucional brasileira. Era essa a
O Sr. Lenoir Var[:a.~ - Permite V, Ex~ um aparte'?
pequena intervenção que queria fazer no discurso de V.
Ex~.
O SR. JOSE FRAGELLI - Ccim muito prazer.
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O SR. JOSE FRAGELLI- A intervenção de V. Ex•
foL ~bsolutamente pertinente, porque levanta a questão
da legitimidade de reforma constitucional: se através de
u~a constituinte ou de um Congresso com podc;res constituintes.
A reforma da Constituição pode ser feita através de
uma Constituição inteiramente elaborada por uma contituinte ou por uma revisão ou uma reforma constitucional, como se fez em 1926. O que temos hoje e a impossibilidade de termos uma constituinte, pelos óbices políticos conhecidos e que não precisam ser enumerados.
P Sr. Lenoir Vargas -ACho que oS óbices são institucionais.

O SR. JOSE FRAGELLI- Os óbices são muito mais ·
polític~s do que institudoriais, porqUe nós poderíamos
ter tido uma eleição para Constituinte em 15 de novembro.
Então, os óbices, os obstáculos são, realmente, políticos, muito m3is do que jurídicos. Portanto, temos que
partir para uma reviSão constitucional.
Essu proposta que faço, da elaboração de um texto
constitucional, por ser essa revisão. mais abrangente,
rie·m por isso deixa de ser uma reforma constitucional;
exatamente porque as· pontos fundamentais da atual
Constituição...,.... República, Federação, etc.- esses pontos fundamentais vão permanecer, são intocáveis. Se esses pontos fundamentais permanecem, nós podemos fazer uma aril.pla reforma constitucional sem constituinte,
uma verdadeira revisão constitucional.

·Õ Sr. Lenoir. VárgtiS-- Justamente por isso é que-cumprimentei V. Ex~.
O SR. JOSE FRAGELLI- Exato. MuitO obrigado a
V.

Ex~.

- E quero dizer que apesar de advo~ado - e o advogado é sempre formalista, o advogado é sempre apegado às
fórmulas, como nós bem sabemos- eu procurei, na minha vida política, ser-mais· político do que advogado,
aceitar mais as soluções que v_êm das inju_nções sociais do
que daSOoutrinas jurídicaS e, Por lsso mesmo, aceitei que
seja formu!_ada um~ ...
O SR. PRESIDENTE (MoaCyi' Dalla. Fazendo soar a
campainha.)- O seu tempo já está encerrado, nobre Senador. Solicito a V. Ex• que conclua o seu discurso.
O SR. JOSE FRAGELLI- Estamos no final, não há
quase ninguém, gostaria de .chegar a uma co"nclusão, ~r.
Presidente. Se não for aparteado, chegarei logo, mas não
Posso deixar de acabar de responder ao aparte tão oportuno e tão inteligente do meu querido companheiro de
Comissão de Constituição e Justiça.
Sou tão pouco apegado às questões formais, que
lembrei aqui o exemplo da Constituição Francesa de 75,
elaborada por uma·assetllbléia legisiativa não constituinte e qu.e incorpou no texto da Constituição, textos de leis
ordinárias, como se constitucionais fossem. Acho que
nó~ devíamos deixar de tado a questão formal e formular
agora uma Constituiação que viesse, sobretudo, dar isso.
que a Nação está necessitada interna e externamente,
que ê a estabilidade das instituições, estabilidade política, estabilidade social..
P~ra isso, gostaria de ler- e com isso, vou terminar,
Sr. Presidente- as declarações do Sr. Rui Barreto, que é
o Presidente da Confederação das .Associações Comerciais do Brasil, dizendo:
~·o Pais só sairá da a tua! crise econômica na mC:.
dida em que forem tomadas decisões políticas, espe- Clãlmente no que diz respeito às taxas de juros, e essas decisões devem ser cobradas ao Presidente da
República."

Adiante, ele faz considerações que são pertinentes ao
<1ssunto que estciu procurando colocar em debate, quando diz:
"E condição sine quã non que-esse processÕ de
ubertura seja acompanhado de uma abertura econômica, como condição para a própria viabilidade da
abertura política."
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Eu já disse agora mesmo _que; a meu -ver, -a decisão
política sobreleva a decisão puramente na ordem econô~

mica e financefra.

-

-

- -

-- --- -

"Do contrário - diz ele - a abertura põlífica
vai chegar num detàminado inomentõ Cjue vai
constituir uma frustraÇão."
----

Este é o trecho que eu gostaria de ressaltar:
''E muito imj."Joftante que ·a BrasH crie es.ta imagem de País estável politicamente. Isso não só f~ciJi
tará as negoci.ãções com os bancos internacionais,
como também implicará nu-rii.a redução das taxas
co_bradas ao Brasil, nos seus empréstimos externos.
Hoje, o spread de uma nação é fixado em relação ao
risco polítíco, e não em relação ao risco econômi-

co."
"Os grandes bancos e empresas internacionais estão mais preocupados com a segurança do que com
rentabilidade e, na medida em que a classe políticavai entendendo isso, ajudará o Brasil a resolver os
seus. problemas externos.
Li esse trecho das observações de um empresário, porque mostra que esta estabilidade política nacional é importante interna e externamente.
As nossas dífículdades maiores v-êm, hoje, da assol:ier.bante dívida externa do País, Se nós procurarmos apenas
resolver este problema com soluções ou com o chamado
desenvolvimento econômico,certeza não chegaremos a
bom termo. Mas, se nós dermos a adequada solução
politica ao problema brasileiro, que êjustainente ter_u-ma
Constituição que doravante, venha a pautar a vida nacional por uma estabilidade política e social, então nós
teremos abertas as vias da compreensão e da solidariedade - internamente, do povo brasileiro e, externamente,
das nações e daqueles que hoje são nossos grandes credores.
Assim, a questão de nós chegannos a uma solução
política, Sr. Presidente, é de fato decisiva. ou-IRZemos
isso agora, ou não fazemos; ou se muda agora, como disse o jornalista Castello Branco , ou não se muda nada,
mas essa mudança só poderá ser ·na atual conjuntura
política; sobretudo, tendo em vista a representação das
forças partidárias no co-ngresso, essa solução só pode ser
dada pelo consenso. E o consenso, Sr. Presidente, deverá
nas_cer do bom senso dos políticos brasileiros, tanto do
Poder Executivo, como do Congresso Nacional. O Sr. Mário Mala- Permite V.
Mesa me permitir essa concessão?

Ex~.

um aparte,- se a

O SR. JOSE FRAGELLJ- Eu ia terminar com estas
palavras, mas_com muito prazer, concedo a V. Ex~. mais
um aparte.
O Sr. MáriO /l;Tci/ã-- Nobre Senador José Fragelli, V.
Ex'. está fazendo um discurso que acredito ser o pensamento jUridico áa cõnsciênda- ilaCiolfal neste momento
de dificUldades. Creio que fepresen'ta, também, o pensa·
mento de nosso Partido, dentro do seu programa e dentro dos seus estatutos. A seriedade com que V. Ex•. coloca o problema neste Plenário, nos faz solidários à sua
tese e achamos que realmente, se houver a boa vontade
de todos nós, há condições de dar solução política que
estamos carecendo neste instante: a convocação de uma
Assembléia Nãc:ionãl ConsiitUiiite~-agOra, já'. OS-cUidados normais que o nobre Senador Lenoir Vargas colocou, considero-os perfeitamente transponíveis, porque
eles ficam apenas dentro-de uma formalidade, posto que
a própria sistemátíca da evolução histórica do processo
chamado revolucionário, que Se d_esencadeou de 64 para
cá, está a indicai que o momento é oportuno, porque, em
verdade, de lá para cá, nós tivemos a tentativa- de uma
nova Carta Magna, que foi a Carta praticamente outorgada, a Carta Castello Branco, de 1967, que não teve um
respaldo maior, porque não foi assinada pãr todOs os
parlamentares, mas somente por uma parcela de parlamentares. Depois, veio a emenda, veio o Ato Institucional n~' 5 e ficamos sendo regidos, durante esse tempo todo, por edito eXcepcional. Esse edito de excepcionalidade foi revogado sem que nascesse, dessa revogação, uma
Carta Magna. Então, o processo está plenamente aberto

Para se ãchar uma- fórtTtula da convocação e declaração
do Congresso. Agora que ele está renovado, pode perfei"faffit:nie ser decla'i-adO um Congres-SO COnstitUinte-e p·ar~
timos para a- efabOração de Um novo contrato social.
Não vejo porque, desde que o sistema, o Presidente da
República, o Senado_t a Câmara queiram, porque a cons- ciênCia rúlcional o quer - estamos percebendo isso - .
não yejO}JOrque fíc!hrrl-olapega~Os-ài-fOrmilidadCS b~u
rocrâtícà"s. -Temos que dar a solução po_Utica, _p-ara 9_ue
-possa-mOs reenêeiarmo.s, retomarmos o caminho--do de~
senv'!lvim~nto e colo~ar o Brasil_nos trilhos em _que to~
dos que-refnOs vê-lo, aPesar de nossaS mO-mentâneas di- verSéncias partid-árias, pol-qu-e io-dos nóS Son1os írhlãOs,
na língua e no amor à Patria.

O SR. jOSE FRAGELU-:- MLI,ito__obrigado a V. Ex•
jtí refsUU-eí a importáncia do seu pronuncimento para
uma diretriz do nosso Partido:
Sr, Presidente, quando falo em uma comíssão de alto
nível, é porque acho que uma Constituição, hoje itão
deva ser puramente um produto jliiídico, como talvez
fosse, falemos francamente, se elaborada apenas pelo
Congresso, embora hoje o Congresso agasalhe economisiits sociólogos, enfim, homens da inteligência, e_ da
sapiência de todos os setores do conhecime_nto.
Então, uma comissão de alto nível, em que se representasse a sociedade com todas as suas forças sociais, inclusive os sindicatos, os empresários, enfiiil."Os setOies todos que realmente pesam na vida social e política do
País.
Vm antepr_ojeto de constituição como esse, assim elaborado, acho que mais fa-cilmente abriria as p·ortas do
consenso-que todos desejamos para uma reforma constitucional. ( Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Moa:cyrl>a:Uã)-:.:..:_ ConcedO a
palavra ~o nobre Senador_ Mar~ins Filho. (Pausa.)
· S. EX~- não está presente.
-··
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa.)

S. Ex~ não está presente.
Concedo a_ palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior. (Pausa.)
S. ~Ex~ _não está prC:-')eÍlt~.
Concedo a palavra ao nobre Seniidor Raimundo Parente. (Pausa.)
__ _S_._ E_x• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Milller.

O SR. GASTÃO MULLER (Pronuncia o seguinte discurso) ---Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Recebi da Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil uma mensagem pela qual ela procura provar as in-justiças que vêm sofrendo os funcionários púóiicOs civis
rla União, no que se refere aOs seus salários, comparativamente, com os servidores públicos militares. Anexo a
Mensagem a que me referi e tenho em mãos, tambêm,
cópia da carta enviada ao Senhor Presidente da República, pelo Presidente da Confederação, Senhor Archimedes Pereira Franco, datada de 25 de janeiro de 1983 e remetida de Salvador-Bahia._ Junto a estes dois documentos, tenho outrossim em mãos "Quadros Comparativos
da Politica Salarial de 1979 a 1983,'' no que concerne aos
~ervidores Civis e Militares e Salário Mínimo". A Fe---deração me encaminhou várias fotocópias de notícias e
artigos dos jornais brasileiros todos analisando a situação aflitiva do Servidor Público Civil da Uníão.
Transcreveremos, neste pronunciamento, para que
conste nos Anais desta Casa, somente os dois primeiros
documentos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
GASTAO MIJLLER EM SEU DISCURSO:
---Senhor CongreSsista,
O preseilte estudo denuncia a discriminação entre funcionários civis e militares, que· vem se configurando no
Governo Figueiredo.
A partir de 1979, através. de legislação eSpecífica, os
militares vêm obtendo reajustes salariais superiores aos
dos -demais servidóres federais: EsteS aumentos vêm sendo efetivados, a cada ano, mediante a expedição -de
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--deCreto~iefque- eleva o valor do saldo, que serve de base

para cálculo do reajuste de todos os militares.
-rambérTI ·a:e forma diSfarçada, se efétiva a majoração
_da base de cálculo das gratificações devidas aos militares.
1
Configurou-se, também, no Governo Figuerredo, o
p~ivil~gio ~os militares, com rela~à_<? à tri6utação dos
seu-s venCimentos: Enquanto a sõciedade, considCrada
globalment_e, é tri_butada pela totalidade de seus salários,
2/3 dos ginhos dos militares não são atingidos pelo imposto de renda, o que em alguns casos, pode representar
um aCrésciin-o de vencimento da ordem de 30%.
análise dos índices diferenciadOs do reajuste dosalário conclui-se:
I. Enquanto os salários dos militares mantêm em 83
a mesma relação c_om o salário mínimo apresentado em
1979, essa relação, para os servidores ciVis, cai para 66%
-ao mesmO -período.
2. ___ Para que se possa restaurar a situação existente
em 1979, é necessária a decretação imediata de um aumento de 52% para os servidores civis, alêm do reajuste
recentemente concedido de 40% ~m janeiro e de 30% em
junho.
3, - A queda acumulada de salário, sofrida pelos funcionários civis" em relação aos _militares, até janeiro de
- 1983, equivale a 4,28 salários mensais e deverá se elevar,
até dezembro, a 11,6. Os .servidores civis terão, assim, ao
fim deste ano, contribuído com um ano inteiro de trabalho gratuito para o Governo Figueiredo.
Diante destes fatos, solicitamos ao ilustre Congressista
que encampe nossa causa denunciando à Nação a profunda injustiça com que nos deparamos.

Da-

Salvador, 25 de janeiro de 1983.
Ofício n"' 12/83_
Ao Excelentissíino Senhor
General do Exército João Baptista de Oliveira Figueiredo
Digníssimo Presidente da República Federativa doBrasil
Brasília-- DF
Excelentfssimo Senhor
Presidente da República,

Ã CSPB- Confed-eração dos Servidores Públicos do
Brasil, que congrega 808 (oitocentos e oito) associações
~epresentat[vas dos servidores públicos, de todo o País,
cumpre o dever de transmitir a Vossa Excelência o pensamento e os ·sentimentos desta sofrida categoria de trabalhadores, mais uma vez apelando para que o Poder
Executivo, em sua condição de empregador, não falte a
seus compromissos e obrigações patronais e sociais para
com aqueles que, sendo a parcela permanente do Governo e o suporte principal da estrutura administrâ1iVa dO
Estado, são responsáveis pela manutenção das atividades voltadas para o bem comum,
Em primeiro lugar, esta Confederação faz o registro
histórico de que Vossa Excelência, na quãlidade ainda de
candidato à Primeira Magistratura do País, já afirmava,
perante os servidores reunidos em simpósio na Câmara
dos Deputados:
"Num plano mais amplo, a melhoria do teor de eficiência da administração pública gira em torno da valorização de seu capital mais importante: os rec_ursos hu~
manoS".
De tal modo, as palavras de Vossa Excelência, que
nunca fo·ram esquecidas pelos servidores públicos, em
seu conteúdo de justiça, esperança e -otimisnio, são hoje
juStamente relembradas como "razão maior para este
diálogo de companheiros de trabalho" a que Vossa Excelência hã quatro anos atrás -aludia, repudiando as
ações que levam a que "o trabalho seja relegado ao plano de instrumento ou simples engrenagem anónima".
"O que se faz necessário são a tos específicos, espoittâneos-. AtaS de vontade consciente. partidos de todos os
segmentos representativos da vida nacional", tais Como
os que pratica e continuarâ praticando esta Confederaç-ão, em nome dos servidores públicos do Brasil.
Po_is "o Estad9, para ser justo, tem de assegurar a
compenSação adequada, inclusive, em termos materiais
aos que lhe prestam serviços",
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A comparação da difícil situação-em que Vossa Excelência reconheceu estarem os servidores públicos, antes
mesmo de seu Governo, com esta em que a classe se encontra, quatro anos depois - temos de dizê-lo franca e
lealmente- deixa a certeza de que Vossa Excelência, levando à prãiica suas palavras de candidato, há de exigir,
dos setores econômico-financeíros, que garantam, como
resultado de medidas de contenção de ganhos abusivas,
contrários à paz social e aos interesses naCionais, a adequada retribuição ..de todos quantos participam da tarefa superior de governar a Nação".
Por isto que o Conselho de Representantes desta Confederação, interpretando os anseios dos servidores con~
gregados em suas 808 (oitocentas e oito) entidades filiadas, resolveu levar ao conhecimento de Vossa Excelência, na tentativa de que finalmente se produza o mais
proveitoso diálogo entre o Presidente da República,
"função de servidor entre servídores". e seus angustiados
e desesperançados ··companheiros de trabalho", as reivindicações mínimas da classe, perplexa e, certamenti,
revoltada com o tratamento discrimfnatório dos últimos
anos:
I 'i'- Imediata alteração dos índices de reajUstamento
recentemente decretados e que aumentaram, de forma
insuportável, o confisco salarial a que jã viitha sendo
submetido o funcionalismo cíVil; ConCedendo-se um reajustamento de 70% (setenta por cento), a partir de maio
próximo, sobre o valor dos salários, vencimentos, proventos, pensões e retribuições erri Vigor i1o Corrente mês.
2<>- Remessa, ao Congresso Nacional, do Projeto de
Lei que trata do novo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
)9- Revogação do artigo 20 da Lei n9 6.708/79.
4'~- ConcessãO do 13'~ salário a partir de dezembro de
1983.
5'~- Cálculo dos percentuais de reajuste sobre os valores percebidos em dezembro de 1982, considerando-se
a complementação para fins de equiparação ao saláriO
mínimo.
-6<>- Ratificação da Convenção n'i' 151 e observância
da Recomendação n9 159, ambas da OIT- Organiz3:Çãõ
Internacional do Trabalho.
Quanto a estas e ao Estatuto, era Vossa Excelência
quem afirmava em 1978:
"No plano estritamente das relações de trabalho, precisamos atualizar a legislação básica do servidor. Seu Estatuto, velho de mais de vinte e Cinco (25) anos, requer
reexame. Quando nada, para adaptá-lo às condições novas ...". E mais quatro anos já são decorridos!
Quanto à alteracão do índice de reajuste previsto para
junho do coríente ano, forçoso é dizer-se que se trata de
um imperativo ético-social, Pois "servidores fardados ou
servidores civis, a maioria dos problemas que enfrentamos são comuns a todos" e nenhuma razão económica
ou moral justifica que, de março de 1979 a janeiro de
1983, se tenha criado uma iníqua diferenCiação, em termos de sobrevivência; ·entre os servidores, de tal maneira
que os índices de uma e outra categoria -- rriilitar e civil
- , possam, tendo origem em um mesmo valor (I 00,00)
em março de 1979, estar, em janeiro de 19'83~-um- em
1.170,20 (militares) e outro em 741,72 (civís); e vem dan~
do expressão numérica irretorquível à desigualdade e à
discriminação.
E certo que a alteração de reajuste reivindicada através desta Confederação, de 30% (trinta por éento) enijt.inho para 70% (setenta por cento) em maio, não corrigirá
totalmente essa injustiça. Esta, porém, é uma demonstração da capacidade que têm os servidores públicos civis de suportarem, cm nome da solidariedade eiltre as cfi.
versas categorias de trabalhadores, os ónus de uma política económica da qual não-são culpados e não querem,
tampouco, ser vítimas permanentes e exclusivas.
O contrário seria como se ••a Nação quisesse relegar à
penúria ... aqueles que fielmente a serviram" e servem.
Finalmente, entendem os servidores públicos civis, representados por esta Confederação, que nenhum capricho ou intransigêncía deverâ impedir que o Governo de
Vossa Excelência, não tendo podido corrigir a defasagem salarial encontrada em 1979, ao menos recomponha
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sua retribuicão àquda época, detendo o intolerãvel confisco salarial a que e_stão submetidos, o qual já soma, a
nível de março de 1979, setenta e três e meio (73,5) saláriOs- retirados da mesa dos servidores públicos civis. e
da educação de seus filhos, como uin ignominioso-tributo adicional.
Não mais tem o funcionalismo condições razoáveiS-de
vida e, portanto, de trabalho, segundo os padrões de dig--- ·nra:aaee bem-estar que são atributos inalienáveis da pessõatlUffiaria eào cidadão.
----Vo.Ssã Excelência há de compieeni::ler; portantO; ·que
esta é uma- maiúfi!staçãO éOietiva di:- forté impulso ético,
q-ue- o Estado não poderá desconhecer, cabendo ao Governo sensibilízar-se para a pi'ocura, através do diálogo
franco a que nos Comprometemos, da solução eqUitativa
e jUsta, tanto quanto imediata, do pro6Jema -Que, na Verdade, atinge a tÇtda a Nação, nas pessoas dos que a servem, nas tardas diversificadas e anônirnas do desenvol~
vimento, da segurança e da paz social.
Finalmcrite, cumpre esclarecer que pareceu a esta
Loil_f~der_ação ser oportuna a iniciativa deste diãlogo
com o- Governo através do Departamento Administrati----vo do Serviço Público Civil - DASP, na pessoa de seu
Diretor-Geral, Ministro José Carlos Soares Freire, a
quem é feita a entrega deste documento e serão prestados
os esclarecimentos sobre o posicionamento desta Confe-deração, adotado na reunião de seu Conselho de Rept:e-Senta-ntes realizada na Cidade de Salvador-Bahia, nos
dias 22 e 23 do corrente mês.
Persiste, entretanto, o desejo dos servidores públicos
dvis de que Vossa Excelência conceaa audiênCia às lide!anças e representação legítimas da categoria.
Apresentamos a Vossa Excelência nossos pfotestos do
maís elevado respeíto. - Archimedei Pedreira Franco,
"PreSidente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ({M_uito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Oalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

-

O SR. PEDRO SIMON (Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Sexta~ feira última, ao findar dos trabalhos nesta Casa,
recebi drmático apelo dos empresários g2:úchos, de Caxias do Sul, que passo a ler:
--'~Excelentíssimo -s!!fihOr SeÓadOr: soliCitando o irÍdis-

pensãvel apoio de Vossa Excelência, retrimsmílímos
ffiensagerri enviada-ao sr. Ministro da Fazenda. Rogamos dirigir-se ~ referida autoridade, no mesmo sentido,
COmo -porta-Voz de nossos anseiOs."
·
A mensagem enviada àquela autoridade é a seguinte:
'"Excelentíssimo SenhOr Ministro Ernani Galveas
Dignísstmo Ministro da Fazenda
Brasílía-DF
Ex.celentlssimo Senhor Ministro:
Mal refeitos do trauma -causado nesta cidade pelas
c_oncordatas e falências ocorridas há poucos meses, tomamos conhecimento, hoje, da suspensão das operações
da agência local do Banco do Brasil, em virtude de determinação recebida de não somente retornar aos limites
operacionais em 31-12-82, como, ainda, de I-eduzii-mos
em 3%. Estarrecidos diante de tal atitude e profundamente preOci.tpàáôS-Coin á situação futura de" nosSas em-'
presas, com o inevitável agravamento das tensões na
area~SOCíal, em f3.cé-dO pérsistente e~ co!ltinuado índice de
de.Seinprego que vem ocorreir.do~ Scilfcitamos a Vossa Excefê.!lcia OetemiinaçõeS de toda a oÍ'dein e grandeza, no
·seritTdo de manter cipei-ando·a agêridã local dÓ _e"anco do
Brasil,
níveis compatíveis com as re8Is- neeessiCfades
da praça. E preciso evitar, por todos os meios e formas,
que reflexos danosos dessa situação atinjam pesscias e
várias empresas, de forma irreparável, apoiando-as urgentemente. Numa comunidru:l.e empresarial como esta,
composta por 4.611 contribuintes do ICM, excluído,
portantO, outro segmento importante como o da prestação de serviço, o quadro triste do desempregõ apresen~
ta os seguintes números: Em 1981:8.016 pessoas ficaram
desempregadas, em 1982; 3.185 e agora, apenas emjaneiró e fevereiro de 1983,já somamos2.344 desempregados,

-em
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cujo total jâ atinge, portanto, 13.545 desempregados,
para um universo de 36.011 trabalhadores.
Respeitosamente, Guida Mario D' Arrigo, Presidente
- Câmara de Indústria e Comércio -de Caxias do Sul;
D0-viglio Giaoela, Presidente do Sindicato da Ind.
FiaÇão e Tecelagem;
Mari()-PÕlesSo, n·o exerdCíoda Presidênci~ do Sindica-.
to da Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Materiais
Elétricos;
Edenir Giacomo Zatti, Presidente do Sindicato da
lnd. da Madeira;
Jorge Sehbe~ Presidente do Sindicato da Indústria do
Vestuário;
Norberto Fedrizzi, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista;
Angelo Zanandreã., Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte;
Helio Aníbal Martinez, Presidente do CD.L;
Italo Francisco Dai Pont, Presidente do Sindicato das
Indústrias de Alimentação;
Paulo Falkenbach, Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais.
Atendendo ao pleito, na mesma hora passei o seguinte
telex, ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Senhor Ernani Gatvêas:
"Virtude situação tensa empresariado_ e trabalhadores
_Caxias Sul, Rio Grande do Sul, solicito Vossência reformular providência suspensão operações agência locai
Banco Brasil. Medida tomada causa pânico região traumatizada várias concordatas e falências que já ocasionaram -2.344 desempregados somente janeiro e fevereíi'o
corrente. Urge revOgação -i"lnediata medida, jâ solicitada
Vossência todas lideranças empresârios município cujo
Veemente apClo acabo reCeber.
Atenciosamente, Pedro Simon - Senador"
Senhor Presidente, Senhores Seriadores, nada mais tenho a acrescentar. O texto da mensagem traduz uma realidade do que vem acontecendo em todo o País. Os números moStram· ã: cada dia um quadro -fiais desã.rentador. O desemprego, a fome, a miséria e a marginalidade,
sobem na razão direta da inflação, da desvalorização da
nossa moeda e na razão inversa da competência de nos~
sos governantes.
Era o que_tinha_a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Não hã mai•
-õfãdores inscritos. Nada mais havendo a tratar, vou en-.
cerrar a ~reS"ente sessão, designando para a seSsão ordinária de amanhã, a seguinte ORDEM DO DIA

(Em Regime de UrgênCia - ArC 37f- C, do
Regimento Interno)
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n<? 151, de !982 (n9 6.766/82-, ria Casa de origem),
que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, e dâ
outras providências; tendo
PARECERES ORAIS, favoráveis, das Comissões de
Serviço Público Civil e de Financas; e
DEPENDENDO de pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, sobre o Projeto e a Emenda de
Plenário e, de Serviço Público Civil e de Finanças sobre a
Emenda..
VOtação, em turno úriicO~ dO Projeto de ReSOluçãO nq
112, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 738, de 1981), que autoriza a Prefeitura da Estância Turística de ltu (SP) a elevar em Cr$ 443.100.000~00 (quatrocentos e quarenta e
trés milhões ecem míl cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES; sob n<~s 739 e 740, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
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3
Votação, em turno único, do Projeto de Re-SoluÇro·n,.
253, de 1981 (apresentado pela Comissão de Ecoriomia
como conclusão de seu Parecer n' 1.409, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de lporã (GO), a elevar
em Cr$ 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s f.4i0 e 1.411; de 1981,-das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiciifade,-com voto vencido do Seriador Hugo Ramos; e
- de Jt.funidpios; fovorãVel

Cr$ 602.516.000,00 (seiscentos e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

5
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluçàQ n~'
264, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 1.446, de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) a
elevar em Cr$6.214. 700,00 (seiS milhões, duzentos e quarenta mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.447 e 1.448, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorável.
Votação, em turno úniCO; do Projeto de Resolução n~'
267, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"'l.455, de 1981) que autoriza a Prefeitura Municipal de Icatú (MA) a contratar
empréstimo de CrS 4.703.000,00- (quatro inilhões, setecentos e três mil cruzeiros), tendo
PARECERES, sob n\"s 1.456 e 1.457, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

7
Votação, em turno único, do Requerimento nl' -199, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, s_Q]icitando, nos termos do arL 367 do Regimen_to Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 82, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a elevar em CrS 64.104.000,00 (sessenta e quatro
milhões, cento e quatro mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 100, de
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o .
desarquivamento do Projeto de Resolução n~' _1_25, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina
Grande (PS), a elevar em CrS 51.767.900,00 (cinqUenta e
um milhões, setecentos e sCSs-Crita e sete inil e novecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
9

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n~' 201, de
1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 136, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a elevar em

cruzeiros e oito centavos) o montante de sua _dívid_a consolidada.

lO

18

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 202, de
1983_de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 137, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar
oPeração de crédito no valor -de Cr$ -l-.702~i2iooo,oo
(um bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e vinte e
três mil cruzeiros), destinada a implantação de sistemas
simplificados de abastecimento de águã em municípios
do Estado.

Votação, em turno único, do Requerimento n' 215 de
1983, de aUtoria do Senador Luiz Viana, s-olicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqufvamento do Projeto de Resolução n' 150;-de 1982, que aUtoriza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar
em Cri 48.465.100,00 (quarenta e ciito milhões, trezentos
e sessenta e cinco mil e cem cruzeiros) o montanté de sua
dívida consolidada.

11
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
260, de 1981 (aPresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n' 1.433, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a realizar operação -de empréstimo externo, no valor de_ USS
50,000,000.00 -(cinqUenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao Programa de Investimentos
· para o exercício de 1982, tendo
PARECER sob n~' 1.434, de 1981, da ComíSSão
-de Constituição e Justiça, pela cons_titucionalidade e
juridicidade.

Ma:rço de 19S3

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 203, de
1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n9 145, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campína
Grande (PS) a elevar em Cr$ 1.009]J4.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mim
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
12

Vo_tação, em turno único, do Requerimento n~' 204, de
1983, _de autoria do Senador Passos Pôrto, solicitando,
nos tci-mos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 127, de 1981,
que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, no:vecentos e cinqUenta e nove mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.

13
Votação, em turno único,-do Requerimento n~' 205, de
1983, do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 354, de 1981, de
sua autoria, que modifica a redação do artigo f76 da Lei
n~' 4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código
Eleitoral.
14

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 206, de
1983, do &nadar Jutahy _Magalhães, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamenro do Projeto de Lei do Senado nl' 355, de 1981, de
sua autoria, que altera a redação do art. 92, caput, da Lei
n'? 4.737, de 15 de julho de 1965, qu_e inslitui o Código
Eleitoral.

19

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 217, de
1983 de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivameilto dO Projeto de Resolução n~' 195, de 1981,
que _autoriza a Prefeitura Municipal de Pendência RN, a elevar em Cr$ 9.525.400,00 (noVe milhõeS, quinhentos c vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
20

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 218, de
1983 de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivame.nto do Projeto de Resolução n" 270, de I 981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguafna GO, a elevar cm Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
21

Votação, e_m turno único, do Requerimento n~' 219, de
1983, de autoria do Senador H enriqlle SantiHo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 271, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberaf- GO, a
elevar em CrS ;3.566.400,00 (vinte e três- milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
22
Votação, em turno único, do Requerimento n" 220, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte·, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquívamento do Projeto de Resolução n~' 274, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Ántônio
(RN) a elevar em Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.

15

23

Votação, em turno únicO, do Requerimento n9 21 I, de
1983, de autoria do Senador Luiz Viana, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarqutVamento do Proj_eto de Resolução n~' 76, de 1982, qt.ie auto~
riza a Prefeitura Municipal de Salvador (BA) a elevar em
Cr$ 782.884.600,00 (setecentos e oitenta e dois milhões,
oitoceiltos e quatro mil e sesicentos cruzeiros) o montante de su<~ dívida consolidada.

Votação, cm turno único, do Requerimento nl' 221, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 24, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar cm CrS 9.691.100,00 (nove mílhões seiscentos e noventa e um mil e-cem cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

16

24

Votação, em turno único, do Requerimento n~'-212, de
1983, de autoria do Senador José Uns, solicitando, nos
termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do projeto de Resolução n~' 78, _de 1982,_que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracatuba (SP) a elevar
em Cr$ 743.634.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 222, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<:> 26, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Buriti Alegre
(GO) a elevar em Cr$ 10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e dois mil cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.

17
Votação, em turno único, do Requerimento n<:> 214, de
1983, de autoria do Senador Luiz Viana, solicitando, nos
termos_do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 84, de 1982, que auto~
riza o Governo do Estado da Bahia a elevar em Cr$
1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um
milhões, CinqUenta c cinco mil, duzentos e sessenta e dois

25
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 223, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~' 27, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevarem Cri 12.458.000,00 (doze milhões, quatrocentos e
cinqüenta e oito mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
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26

34

Votação, cm turno único, do Requerimento n' 224, de
1983, de autc.ria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos te_rmo~ do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 32, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Olho DSeãgua
dos Borges (RN) a elevar em Cr$4.397.200,00 (quatro

Votaçà'o, em turno único, do Requerimento nq 232, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do arL 367 do Regimento Interno, o desarquivamcnto do Projeto de Resolução nq 275, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Horizontiiüi (RS)
a elevar em CrS 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante
de sua_ dívida consolidada.

milhões, trezentos e noventa e sete_ mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
27
Votação, etn turno único, do Requerimento n~' 225, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do arl. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 34, de 1982,
.que autoriza a Prefeitura Municipal de Santana do Matos (RN) a elevar em CrS 10.077.000,00 (dez milhões, seteta e sete mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.

28
Votação, em turno único, ·do Requerimento nq 226, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 41, de 1982,
que autoriza a Prefeitura_ MtiJJicipal de Ex.tremoz (RN) a
elevar em CrS 8.153.200,00 (oito milhões, cerito-e cinqUenta e três mil e duzentos cruz_eiros) o montante de sua
dívida consolidada.

29
Votação, em tu'rno único, do Requerimento nq 227, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, sq_licitando, nos termos do art. 367 do Regímel).to Interno, o desarquivamento do Projeto de Resoluç~o nq 90, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz
(RN) a eleYarem CrS 3.072.000,00 (três milhões e setenta
e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolida-

da.
30
Votação, em turno único, do Requerimento nq 228_, de
1983, de autoria do Senador Moacyr Ouart~. solicitando, nos termos do art. 367 do Reg_imento ln,terno, o desarquivamento do Projeto Qe Resolução nq 94, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedro Avelino
(RN) a elevar em Cr$ 11.620.000,00 (onze milhões, seiscentos e vinte mil cruzeiros) o montante d_e _$Ua dí....:ida_
consolidada.
31
Votação, em turno único, do Requerimento nq 229, de
1983, de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o-desarquivamento do Projeto de Resolução nq 1_13, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Al~e
(RS) a elevar em CrS 137.651.000,00 (cento e trinta e sete,
milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
32
Votação, em turno único, do Requerimento nq 230, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do are 36_7 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 209, de 1981;
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Bar_bosa
(RS) a elevar em Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, noyecentos e set!;::ota e_oito mil_e_9itocentos cruztci_rQs) p montante de sua dívida _conso.lidada, _

33
Votação, em turno único. do Requerimento nq 132, de
1983, de auto da do Senador Mar~lo (vliranda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 272, de 1981,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS) a
elevar em CrS 14.962.400,00 (quatorze milhões~ novecen~
tos e sessenta_e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o mon:
tante de sua dívida consoliçiada.

35
Votação, em tu_rno único, do Requerimento nq 233, de
1983, de autoria do Senador Pedro Sirnon, solicítãndo,
nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivam.ento do Projeto de Resolução n? 10, de 1982, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul(RS) a _
elevar em CrS 945.617.624,1 O (novencentos e quarenta _e
cinCO milhões-;-Seis-Centos e_ dezessete nl.il, seiscentos e vinte e quatro cruzeiroS e dez centavOs) õ montante de sua
dívida consolidada.
36
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 384, de
1983, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando,
nos _termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nq 107, de 1982,
que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a
contratar empréstimo externo, no valor de USS
40,000,000.00 (qUarenta milhões de dólares norteamericanos) destinado ao programa de investimentOs urbanos.
37
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
nq 182, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer_ nq 1.093, de 1981), •
que autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
Cr$ 76.131 .OOU,OO (setenta e seis milhões cento e trinta e
um mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada..
tendo_
_
PARECER, sob nq 1.094, de 1981, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com coto vencido do Senador Hugo Ramos.
38
DiSCussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução
n? 220, de 1981 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de-Seu Parecer n? 1.27:4, de 1981},
que autoriza o Governo do __ Estado do Am.ãzonasa ele-var em CrS 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um milhões, duzeflt'!.s. e quarenta e q1:1atro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
___ PARECER, sob__n~' 1.275, de 1981, da Comissão.
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
39
Discussão, em .turno único, do Projeto de Resolução
133, de 1982 (apresentado pela ComissãO de Economia como conclusão de seu Parecer nq 662, de 1982),-que
autoriza_ a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido
Rondon (PR) a elevar em CrS 243.872,710,80 (duzentos
-e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
setec_entos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
'
PARECER, sob n~'s 663 e 664, de 1982, das ComiSsões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
n~'

SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada
a-sessãO.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSÉ UNS NA SESSÃO DE 7-3-83 EQUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

ú SR. JOS:t UNS (Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não há _como negar que grande parte das dificuldades

que vêm sobrecarregando, nestes últimos anos, quase todos os países do mundo, quer aos desenvolvidos, quer
em desenvO!viinerito, d'ecorrem das mUdanças da política
dos preços do petróleo. Esse combustível pode ser considerado como aSei vã que alimenta a árvore da economia,
já que fornece a maior parte da energia consumida pela
humanidade._
De tal forma o petróleo domina a economia do mundo, que só a sua mineração equivale a cerca de 50% de
toda a produção mineral do globo terrestre.
Há alguns anos, a energia do petróleo era um dos insumos mais baratos do mundo. A força que produz trabalho vinha, em grande parte, dessa energia barata que,
através _de milhões foi acumulada no seio da terra. Um
b_a_rril de petróleo, em 1972, custava menos de dois dólares. O transto~no sofrido pela economia, com o primeiro
impacto do aumento do preço desse combustível, foi
enorme,
O que representa hoje o petróleo no mercado mundial? Para se ter uma idéia da quantidade de dinheiro envolvido na economia do petróleo, basta que se diga que
com base numa exploração de cerca de 30 milhões de
barris por dia, no mundo ocidental, a quantidade de
dóla~:es cnvolvi_d!:l_ se eleva a cerca_de 350 bilhões por ano,
e isso sem contar os recursos envolvidos na comercialização desse combustível do outro lado da Cortina de
Ferro.
Antes mesmo que o mundo se recuperasse do primeiro
golpe sofrido, a partir de I974, uma segunda crise se abateu sobre todos, com efeitos ainda mais violentos. E que
esse s_cgundo impacto encontrou o mundo inteiramente
desprcparado para ultrapassá-lo sem sérios sofrimentos.
Os países vendedores de petróleo, sobretudo os países
árabes, estavam comprometidos com imensos pr_ogramas. A tese desses países cOnsistia em aproveitar a elevação de suas receitas para fazer um extraordinário esforço de desenvolvimento. Essa era a tese dos árabes
que, por isso, assumiram enormes cõmpromissos. A ãltura da segunda crise, já não havia a liquidez necessâria
para que os endividados países consumidores pudessem
resolver os seus problemas.
Os dois imp"actos do petróleo foram, certamente, os
fatos mais impressionanteS da economia mundial, pelo
menos nos últimos 40 anos.
-- Particularmente, dessa modificação do preço do combUstível_ decori-eii a extrema dependência em que se encontram, hoje, os países do mundo em desenvo1vimerito,
tanto dos c_re_dorcs, como dos produtores de petróleo.
Não me pareCe, Sr, Presidente, que o mundo possa
sãir rápida e tranqUilamente da crise atual. Quanto a
nós, ·ela de tal modo nos envolveu que a nossa dívida externa tornou-se qua"s"t: insuportável.
Nos últiln:õs três anos, para não nos referirmoS a um
espaço de tempo maior, só em combustível gastamos, em
divisas, mais de trinta bilhões de dólares e, ainda hOje, a
import:.~çào de petróleo consome quase a metade da receita das nossas exportações. Não é fâcil administrar o
País nessa _situação.
Apesar de tudo, a dívida brasileira, com toda a sua dimensão, verti sendo muito bem gerida. Esta é, uma obw
servação que deve ser feita para fazer justiça à eqUipe do
Governo que a admínfstra. No ano de 1982 cerca de vinte c cinco países foram Obrigados a recorrer ao instituto
da moratória, ou a outros expedi{:ntes semelhantes, e jã
agora esse número passou de 25 para 28.
~ hora, Sr. Presidente, de que reconheçamos a competência da equipe do Governo, o esforço que tem sido feito pelo Ministro Delfim Netto, pelo Ministro Ernane
Galvêas e pelo Presidente do Banco Central, no sentido
de que o Brasil não se apresente, ao mundo, desmoralizado pela inadimplê~Cia. Não sou dos que concordam
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que a melhor solução seria a moratória; ao cáritrárío, a·
equipe do GovernO aCertoú na Solução. E ta ·fem·sido extremamente dedicada, e demonstra uma experiência incontestável na análise desses problemas.

O Sr.- Gastâo Alül!er - Permite V. Ex' um aparte'?
O SR. JOSE UNS- Darei, em seguida, o aparte a V.
Ex•
O Sr. Ga.çtão Müller- E que quero voltar atrás, e V,
Ex~ está adiantando muito o assunto do momento, e eu
quero fular sobre petróleo, ainda,
O SR. JOSE UNS - Senador Gastão Miíller, deixarei a análise da dívida e da ação do Governo para outra
ocasião. Pretendo fazer uma exposição m-ais amPla sobre
isso·. Darei, então,~ O-aparte-a V. Ex•

O Sr. GaúàO MiJlleF- V., Ex• falou com muita propriedade, como sempre o· faz, sobre o problema do petróleo, o aumento do preço, a repercussão mundial desse
fenômeno, que de dois dólares subiu para tantos dólares
etc. Mus não deveríamos, nobre Senador José Lins, com
o brilhantismo com que-v. Ex'- sempre nos encantou,
nesta Casa, ter a oportunidade de fazer, também, uma
autocrítica? O que se fez em prospecção do petróleo nesse período todo? Dizia-se ..o petróleo é nosso", ·m-as não
tínhamos petróleo. A PETROBRAS é 'íntocâvel. E ela
passou a ser distribuidora e refinadora de petróleo, e a
prospecção foi-esqUecida praticamente. Então, devíamos
fazer uma autocrítica naCional; o povo brasileiro, através
do seu Governo, através dos seus governantes, esqueceu
que o petróleo era nosso só no papel, que devíamos ter
feito como na fábula da formiga e da cigarra:-" lermOs,
pelo menos, procurado saber quais eram os mananciaiS
que tínhamos, descobri-los, preservá-los para que no
momento de crise do inverno tivéssemos alimento; e não
fizemos isso, u verdade é essa. E aífomos apanhados de
surpresa com o aumento violento do petróleo. Em segundo lugar, nobre Senador José Lins, não seria uma exploração miserável contra o pobre do árabe, estabelecerse o preço do petróleo a dois dólares o barril. Não seria
um preço totalmente irreal, que não significava, de fato e
de direito, o que tinha de valor o barril de petróleo -pa"ra
os árabes'? Ou eles eram alienados e explorados por algumas firmas? E o preço atual representa, de fato, o valor
do petróleo para o mundo e para a Humanidade? São
duas perguntas que peço a V. Ex• que responda, e as faca
não no sentido de polémica, mas no sentido de uma aula
que vai nos dar sobre um problema que V: Ex.~ tão bem
entende, melhor do que eu.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE UNS- Peço a V. Ex• que me permita
responder, primeiro, ao aparte do Senador Gastão
Milller; em seguida terei o maior prazer de ouvir V. Ex•.
V. Ex•, Senador Gastão Maller, fez, na realidade, três
perguntas das mais importantes. Aliás, muito me agrada
a maneira como V. Ex• coloca essas questões. Não Porque seja eu capaz de dar aulas a V. Ex• Agrada-me a sugestão do Presidente da República, referente a uma trégua política, para que melhor nos posicionemos diante
das nossas novas responsabilidades face à abertura. Um
dos pontos-chaves desse posicionamento seria, exalamente, a elevação do nível de tratamento das nossas
questões políticas, sociais e económicas.
Mas comentemos a primeira pergunta, referente à
política nacional do petróleo, antes do primeiro aumento
do preço desse combustível. A discussão do problema do
petróleo no Brasil, durante muitos anos, foi tota1mente
conduzida em clima de muita emotividade, mas o que há
de real nisso tudo é que sendo o petróleo mUito baratõ
naquela época, talvez a melhor política para nós, brasileiro, fosse exatarriente não gãstar muito dinlieífo em
prospecção. E digo a V. Ex• porque: a parte mãis cara da
exploração do petróleo ê exatamente a pesquisa. Fazer
prospecção em áreas de pouca probabilidade pode
tornar-se um risco alto demais.
Ora, há áreas no Mundo em que a prospecção praticamente não apresenta risco. Areas onde o óleo flue com a
maior facilidade e por baixos custos. Sabe V. Ex• que naquela época, vendendo um barril de petróleo a coisa de
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I ,2 dólares, as empresas petrolíferas gãnhavam ainda
muito dinheiro.,
E claro que os árabes eram explorados já que a parte
principal dos lucros cabia às empresas. Entretanto, a
pergunta de V. Ex.• sobre a qual seria o preç_o justo do petróleo!: difícil de ser respondido a não ser que se conSiderasse o preço da extração. De qualque~_modo, o_ baixo
preço do petróleo representou um apoio, um esteio decisivo para o desenvolvimento de toda a tecnologia atual
do Mundo; sem o petróleo barato, certamente não teríamos atingido o grau de desenvolvimento tecnológico de
que hqje desfrutamos. Agora, o impacto violento sofrido
pelo preço desse combustível, certamente desorganizou a
ecoriomia do MUndO.
--- --O-baixo preço do óleo, àquela época, explica Porque
era preferível comprarmos petróleo barato e gastarmos
mais do que o" cUsto do petróleo para fazer prospecção.
Hoje é diferente. Com a mudança do preç-o-passamos, no
Governo do Presidente Figueiredo, a fazer um grande esforço de produção. De 15% passamos, então, a produzir
cerca de 30% do consumo nacional, o que representa um
extraordinário resultado. Outro esforço que decorreu do
aumento do preço do óleo pode ser visto na produção
atual de álcool, equivalente a 130 mil barris-dia de petróleo. O PROALCOOL, certamente vai atingir a meta
que lhe foi determinada. Uma notícia também auspiciosa é a de que as nossas velhas jazidas de carvão mineral,
cafvão ·ruim, com alto teor de enXOTre, coDf-Uirla-percenragcm iriUTio-elevada de cinzas, assim mesmo est_á sendo
objeto de novos usos, de novos aproveitamentos. No ano
de 82, o aumento de produção do carvão nacional foi da
ordem de 18% a 20%.
V. Ex~ perguntou se os árabes não estavam sendo explorados. A parte do leão não cabia a eles. Eles tinham
rãZào. Suas terras são desoladas, são áridas e eles precisavam aproveitar, arites que se esgotasse, a única riqueza
de que dispõem para dela retirar o maior proveito possível. Acontece que exageram. A política de crescimento
dos preços do petróleo foi tão violentamente estabeleci·
da que acabou prejudicando, fortemente, a economia de
inúmeros países em desenvolvimento, voltando-se depois, inclusive, contra os próprios país_es produtores
Alguns dizem que o Governo brasiJeiro foi imprevidente. Mas, observamos: os árabes têm excepcionais economistas, formados nas melhores escolas do Mundo e.
no e·ntanto, parece que eles também cometeram erros de
perspectiva, de vez que estão hoje, também, em difícil situação.
Quanto ao preço atual, é realmente exorbitante, em
comparação com aquele que vigorava em 1973.-No entanto, contr8.dit0iíam-ente, ainda é baixo em rela-Ção ao
custo do álcool ou àquele que deve permitir a faóficaçãO
de produtos artificiais como, por exemplo, o petróleo
oriundo do carvão, que é uina 1ii'ande esperança para o
Mundo, mas que só poderá ser produzido no momento
em que o barril de petróleO atingir talvez 40 ou 45 dólar~. Mas então Jeremos um outro desastre, se quisermos
-atingir esses níveis, rapidamente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOSE UNS- Concedo com muita honra, o
aparte ao Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy .Magalhães - Agradeço por esta oportunidade, embora V. Ex~ já tenha dito piaticamente tudo
aquilo que eu gostaria de dizer naquela oportunidade.
O SR. JOSE UNS- V. Ex• dirá com mais propriedade e mais encanto.

O Sr. Jutahy .Magalhães- Eu não gostaria de repetir
porque, ao contrário da sua bondade, V. Ex• ê que é o
professor emêrito nessa matéria nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. JOSE UNS- Não tenho essa pretensão.

O Sr. Jutahy .Magalhães - Senador, aproveitando a
oportunidade, apenas complementaria dizendo que nós
estamos, com um grande esforço, diminuindo nossa dependência de importação do petróleo, que era 800 a 900
mil barris/dia e estamos chegando a ,uma perspectiva de
apenas 350 mil barris diários. Portanto, ê um grande es-
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fo_rço; não apenas de diminuição do consuma, mas também _do aumento de produção e de _órgãos, como o
PROALCOOL, por exemplo, que veio pO)sibiHtar essa
diminuiç~o _de importação. Mas queria l:JProveitar esta
oportunidade, Senador José Lins, para dizer a V. Ex•
que- fico satiSfeito de ver que estã.moS ínfCiarido uma
now _fase, não apenas uma nova legiilatura. _Estamos
aqui no Senado- como acredito que na Câmara, também- colocando o ponto de vista do Governo para de·
bate, sobre tQdos os assuntos que estão em pauta. Trazemos a versão governamental, para apreciação dos políti·
"c.o.s•. Nó.s.Jlão podemos mais flc:ir discutindo apenas na
base das denúncia.s que são feitas pela Oposição e pela
Imprensa, n~ fiscalização dos trabalhos do Goverrlo,
mas temos que discutir conhecendo. também o ponto de
vista governamental que estã sendo trazido pelos Senadores e Deputados. Não existe mais aquela autosuficiência anterior que não dava importância às acusações que existiam, Então, hoje, nós estamos·trazendo a
público o nosso ponto de vista e permitindo que a o-pi·
nião pública tenha condições de debater com conhecimento de causa. E é_ a respeito disso que V. Ex' tem sido
o porta-voz constante aqui nesta Casa. _Quero
purabenizá-lo por trazer sempre o ponto de vista de um
dos lados para debate nacional.
O-SR. JOSE UNS- -AgradeçÕ, Senador Jutahy Magalhães sensibilizado, o aparte de V, Ex.• A fase nova,
que já estamos instalando, vai exigir uma responsabilidade muito maior de nossa parte. Se quisermos melhor influenciar a administração deste País, certamente não poderemos fazê-lo com debates emocionais. Precisamos racionalizar o nosso debate, sem perder de vista o espírito
políticq. Cert~mente não -iremos debater aqui processos
tecnológicos ou questões particulares. Devemos debater
os aspectos políticos das momentosas questões nacionais
que exigem maior responsabilidade.
O Sr. João Lobo - Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. JOSÉ UNS- Com o maior prazer.

O Sr. João Lobo- Senador José Lins, estou acomPanhando com muita atenção, a brilhante exposição didática que V. Ex• faz sobre o problema. Evidente que V. Ex•
tem razões de sobra em encaminhar o assunto desse segundo choque do petróleo na economia mundial. Entre·
tanto, acho, junto com V. Ex•, que não deve ser atribuída exclusivamente ao segundo choque do petróleo, a situação angustiosa de desequilíbrios orçamentárioS,-CJifim, de-tensão QUe o mundo inteiro está sofrendo, devido
a esse controle, a essa retenção dos combustíveis fósseis
do~ países produtores. Acho, Senador José Lins, que
também_ há outra causa muito importante, -que talvez
Seja a Princip~l responsável pela atual situação mundial.
O fato, Senador, ao qual quero referir-me, e que V: Ex•
sabe é que o mundo inteiro está ultrapassando a fase do
industrialismo; estamos entrando na terceira onda da civilização e todos os estudiosos do assunto s'ão unânimes
em dizer que o choque de uma civilização com a outra
sempre gera esses traumas, gera essas angústias. Assim
foi quando da primeira para a segunda onda, quando a
civilização agrária cedeu lugar à civilização industrial.
Quando o industrialismo sobrepôs-se, vieram traumas
horríveis e profundos --a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Americana, foram todas sintomas de uma convulsão social. Nós, identificam os sociólogos atuais- estamos exatamente nessa fase transitória da segunda para a terceira onda da civilização estamos entrando na civilização da informática, estamos
entrando na civilização dos miniprocessadores, do uso
das tecnologias avançadas, cujo exemplo máximo é o
que está se_ndo feito no Japão. Então, Seriado r Josê Lins,
para não me alongar, não interromper mais, nem nos
privarmos da brilhante exposição que V. Ex• estâ fazendo, encerro este aparte, apenas com o intuito de dar uma
contribuição ao seu discurso. Muito obrigado.
O .SR. JOSÉ UNS- Nobre Senador João Lobo, V.
Ex• alargou o campo da discussão, mas a opinião dos
mais abalizados economistas do mundo e até de políticos
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eminenteS~ -por q,ue não dizer?- é que o fato gerã.dor
inicial e mais profundo, maiS-imjllo dessa crise foi, realmente, o exagerado aumento do preço do petróleo. Aqui

no Brasil e mesmo neste plenãrio muitas vezes tem-se
procurado minimizar a influência desse choque sobre a
economia mundial.
Por exemplo, num artigo publicado hâ pouco tempo
nos Estados Unidos e longamente divulg3.do no Brasil o
ex-Ministro do Exterior dos Estados Unidos, Kissi"nS:er,
apreciando a crise mundial, pretende claramente que a
reorientação dos fluxos de dinheiro causada pelo aumen-

to do preço do petróleo desorganizou a economia dos
países industrializados. Estes tiveram então, que fazer
um grande esforço interno para ajustar as suas ec_onomias a esse custo novo. Ora a energia-é o insumo universal de tudo quanto se produz. Não se move uma palha
sem que se despenda energiaLDiz ele ainda, que esse esforço de ajustamento criou_ prOblemas internos que acabaram gerando um processo inflacionárío que por sua
vez, impôs medidas recessivas extraordinárias. Nos Estados Unidos., a energia do petróleo tem uma grande participação na produção, ainda que eles tenham uma imensa
produção de carvão. Em outros pafses o petróleo é, praticamente, a fonte única de energia. Seu preço não Podia
deixar de desencadear tensões que levaram, fatalmente, à
inflação.
Mais re-centemente os esforços para controlar a inflação, redundaram em enorme aumento dos preços de
juios, em desemprego e, sobretudo, em iliquidez, que
acabou afetando a credibilidade de muitos pafses.
Veja V. Ex~ em que deu tudo isso.
Quanto à terceira onda de que se fala, como modificadoura d:t estrutura das sociedades- estamos passando
da era industrial para a era da automação- certamente
essa onda se superpõe à dificuldade criada pelo grande
impa,cto do custo da energia. O computador e a informática trazem porém no seu bojo, uma grande esperança. O
Japão tem tirado os melhores proveitos dessas tecnologias novas. Eu já disse aqui, nUm diScurso que fii: éuinprimentando uma missão do Senado Japonês, que nos
visitou, que a matéria-prima- do_ desenvolvimento do Japão chama-se intelíàência; tr_ocada em informátiCa. Mas
V. Ex• levantou um assunto sériO, refefeiite ao trauma
produzido pela terceira onda. Eu diria que esse trã.uma
existe e é profund_o. As dificuldades sofridas pela humanidade, quando da sua passagem da Era Agrícola para a
Industrial, foram lentamente crescentes, mas, agora, a
transformação se faz violentamente, o que agrava ainda
mais a situação.
O Sr. Gastão Müller -

O SR,_ JOSb LINS -

V. Ex' concede um aparte'?
Pois não.

O Sr. Gastão Müller- Senador José Lins, em primeiro lugar, muito obrigado pelas explicações de V. Ex:•. Estava anotando aqui, quando V. Ex~ me honrou com um
aparte novamente, que embora V. Ex• tenha sido muito
claro e brilhante na sua explicação, não me convenceu.
Primeiro, não teve o povo brasileiro, insisto, a preocupação, através dos Governos- e aqui eu incluo todos os
Governos passados, e não somente os Governos revolucionários --de, através da PETROBRÃS, verificar a
tempo e hora, se tínhamos de fato mananciais de petróleo, para não ficar como ficamos, sujeitos a uma crise
que nos pegou totalmente desprevenidos. Este foi Um pe-cado tremendo do Brasil - e eu me incluo entre os culpados, porque também sou brasileiro; - e que nos pegou totalmente desprevenidos nessa crise; isso é imperdoável, repito, não esquecendo a fábula da cigarra e da
formiga. Em segundo lugar, não concordo que a alta do
preço do petróleo seja uma violência dos árabes, mas a
cobrança do preço real do produto, porque dois dólares
ou 1,8 dólares por barril de petróleo era um preço totalmente irreal, porque as grandes multinacionais do petróleo, se não me engano, as chamadas sete irmãs, expio-

ravam os- árabes, tiravam o petróleo e os árabes eram os
únicos que n"ão ganhavam com isso.
O ST. João LobQ -

Os árabes vingararrl-se.

O Sr: Gastão Mül/ú- EXatamente! Vingaram-se, colocando o preço real do produto, que é como V. Ex• vem
dizendo com muita propriedade. Nessa história da civilização, o petróleo tem sido o produto principal do desenvolvimento -do mundo, o maior fator energético do mundo, substituindo o carvão hídrico; estamos querendo voltar ao carvãO hídrico e, agora, aqui no Brasil, ao álcool,
para substituir em parte o petróleo. O último lembrete é
para-díscutir, para motívar o discurso de V. Ex•. Os árabes, a meu ver, fizeram muito bem em libertar-se das
gl'ãndes empresas multinacionais que os exploraram durante rriuitos anos.-Fizeram eles, portanto, mUito bem,
em atualizar e colocar o preço de fato real, repito, do petróleo, no mercado internacional. Os oUtros países que
se virem, que estabeleçam um novo sistema -de vida, de
acordo com o preço real do petróleo e não num preço
completam-ente im~ã:l, &raças à exploiação que os árabes
sofriam nas mãos das grandes empresas multinacionais.
O SR. JOSE: UNS- V. Ex' só em parte tem razão. É
muito fácil critícar;- a posterfori, o que-aconteceu.~ fácil
dizer-se que o Brasil esqueceu de procurar o seu petróleo
mas- na realidade,· nob_re Senador, várias míSsões nacionais, várias missões e comissões estrangeiras esrõrÇ-anl-se
em pesquisas de petróleo no Brasil. Acontecia uma coisa
muito -interessante: enquanto o nosso própriO krioW-how,
para a solução de um problema dessa natureza, era relativamente pequeno, o know-how estrangeiro era sempre
--mal recebido. Naquele tempo, como- eu disse antes, o
--prOblema da exploração do petróleo foi encarado sob o
clima -de ·um nacionilismo mais que exaCerbado.
Cre"io -qUe ISSo fios prejudicou. A verdide é que, mesmo agora, quando o País dispõe de boa tecnologia e está,
inclusive; vendendo tecnologia de exploração de petróleo, lá ràrã~· até pafa os grandes PrOdUtores e âté Para
eXplOfação submaiína~ lnesffio neste -mom6nt0, O CreScimento da produção de petróleo tem sido alto mas a descoberta de campos novo~ e maiS Promissores, nuina
perspectiva de largas possibiHdades·.-ainda são relativamente limitadas.
O Sr. Gastão Müller- V. Ex', nobre Senador José
Lins, tem plena razão, porque hoje é muitO fácil, é como
se diz normalmente: quem está fora do jogo pode vê-lo
rriiiifo- melhor. Então, estamos aqui fora do jogo, em
fun-Ção ao lefupO passado. Se analisarmos profundamente o prObkm:i. do "O petróleo é nosso", vamos achar queessa campanha foi, até certo ponto, ridícula, po-íque não
tínhamos petróleo: "O petróleo ê nosso". "O petróleo
não é nosso". "A PETROBRÁS é intocável". Intocável,
por quê'? Se fóssenios umã. Arábia Saudita do petróleo;
um Kuwai.t de petróleo, um Iraque ou um Irã, o petróleo
seria nosso, mas não tínhamos petróleo descoberto! A
produção da Bahia era aquela que havia, ninh"arra; em
função dos próprios interesses nacionais na época. E
-ficou-se falando que o petróleo era nosso e que a PETROBRÁS era intocável. Quer dizer, hoje, com o passar
do tempo, fora do jogo, em função do tempo, repito,
_d_ü:Jamos que foi uma campanha completamente sem
sentido, porque tínhamos, primeiro, -que ter o·produto,
para depois dizer que é nosso.

O Sr. Almir Pinto -

Permite V: Ex• um aparte'?

O SR._ JOS~ UNS - Com prazer. Peço apenas um
moment_o.
E hã ainda, nobre Senador, um aspecto interessante a
observar: quando a PETROBRÃS quis melhorar o seu
desempenho no que tange à comercialização de petróleo
para o consumo interno, agindo na compra de óleo mais
barato para o País, ainda nesse caso a PETROBRÂS Sofreu sérias críticas.
Quanto aó problema dos árabes, eu não afirmei que
eles cometeram violência. O q-ue disse foi, que o enorme
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aumento do preço do petróleo funcionou para os pafses
pobres, importador~::s de petróleo, como uma violência.
Os árabes, porém, no mínimo, tinham o direito de procurar proveito de sua riqueza, em beneficio de seu povo.
Concedo o aparte ao nobre Senador Almir Pinto.

O Sr. Almir. Pinto - Estou acompanhando o diálogo
de V. Ex' com o nobre Senador GaStão Ma11er. Na ver;
dade, S. Ex•-afirm"a algo muito certo. Agora, o árabe deu
o preço certo para o seu produto. Apenas assustou todo
mundo. Por quê'? Pela fãlta de previsão. Isso é o que
acho. Nunca me esqueci de quando foi Convocado à Câmara dos DePutados o atual Ministro das Minas e Energia, Sr.-César Cais, e o Sr~ DePUtado João Cunha :Perguntou, ao então Ministro, por que o anterior Presidente
da República não fez o que o atual estava fazendo, com
S. Ex• no Ministério, quer diUr,- ãllõi.eritando as prospecções, procurando petróleo para haver aquela razão
de dizer-se que o petróleo, na verdade, é nosso. Agora já
podemos atualizar, porque já temos 350 mil barris
diáiíoS-de petróleo; esse é nosso, é extraído do nosso solo
e da nossa plataforma marítima, E eu me recordo que o
Ministro César Cais teve esta saída.:"....... Decerto o Presidente anterior enxergava uma grande vantagem em tudo
isso. Ele não pensou que viesse esse salto tão inopinado
de um barril que custava 1,80 dólar, para 18 dólares. El~
não pensaV_a que isso acontecesse; se viesse pederia vir
numa média menor." Mas, então, a resposta do Ministro
foi exatamente esta: é que o -Presidente anterior achava
ma:is barato_ comprar do que perfurar, e era mesmo.
Comprar o petróleo por um dólar e oitenta, o barril, é
muito mais barato do que perfurar. Mas era preciso que
se tivesse na cabeça que essa coisa não iria continuar por
muito tempo. Os árabes encontraram o preço justo do
seu petróleo. Essa é que é a grande realidade. E o País foi
sempre muito sábio em suas ações comerciais e industriais. Os Estados Unidos_ tiveram a Cautela de ver tudo
isso. Eles estavam sentindo que essa coisa não poderia
co~tinuar; _então, n_a verdade compraram, refinaram.
abasteceram-se sU:ficíbn'temenf6 e até agora não se deiam
ao luxo de explorar o seu petróleo, que existe em abundância, no Alasca, por causa do_custo do petróleo. Ele
está lá guardado, é uma reserva que eles têm. Na verdade, Senador José Lins, este aumento do petróleo levou
muita gente a Se ajustar, muitos pafse a se ajUstareni à
sua verdadêira posição diante do petróleo, do mineral
forte porque, na verdade, nós vamos b_uscar o petróleo
onde etC estjyer e vamos incrementar o problema do álc~
cal, da mandioca, incentivar o mais possfvel a tecnologia, comprar a tecnologia do carvão para nos tornar·
auto-suficientes. Então, os nossos dólares vão saindo
sempre e_sempre. Agora mesmo deu-se isso; nós aumentamos a produção de petróleo, estamos adquirindo, estamos tirando mais petróleo, estamos_comprando petróleo
em dólares, e_com_ a maxidesvalorização quase que voltamos à estaca "zero", Não estamos com maior sacriflcio
p-orQUe;- ao invés de comPrarmos um milhão e cem mil
barris, por dia, estamos comprando apenas setecentos
mil barris. De qualquer forma diminuiu, niãS a questão é
que o cruzeiro também se desvalorizou. Estamos comprando lá em dólares. É muito bom para o americano,
porque a sua moeda se fortificou, mas para nós, diminuiu.
O SR. JOSt UNS - Agradeço a V. Ex• o aparte,
aliás muito esclarecedor.
O Sr. Hélio Guâri.is rióbre Senador?
·

Permite V. Ex• um aparte,

O SR. JOS~ UNS - Concedo ao nobre Senador
Hélio GueiroS, o aparte que me. Pede.

O Sr: Hélio Gueiros - Peço o aparte, nobre Senador
José Lins, para apenas pôr. minha restrição à afirmação
de que foi inócua e vã a campanha "o petróleo é nosso"
e, portanto, em favor do monopólio da PETROBRÃS.
Quero dizbr que- não participei dessa campanha, embora
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fosse nos meus tempos de juventude estudantil. Mas, sou
forçado a reconhecer, eminente Senador, que se não fos~
se a inSistência dessa campanha em favor do petróleo
nosso e do monopólio da PETROBRÁS, quanto ao petróleo, nós não estaríamos- extraindo esses trezentos e
tantos mil barris por dia ou, se estivéssemos extraindo,
rião seriam nossos, seriam de empresas estrangeiras.
Creio até que, como mufütgente não acreditasse na permanência da tese "o petróleo é nosso", e que a PETROBRÁS iria ter permãneniemente ·o -monopóliO,- é
que nós n~s atrasamos um pouco em extrair todo? petróleo que hoje estamos extraindo. Deste m9do, a ~inha
observação ao discUrso de V. Ex•, com a devida vénia, é
apenas para não condenar; antes quero exaltar - e saliento que dela não participei - a campanha designada
pelo slogan "o petróleo é nosso". Se não fossC:is:so~ não
estaríamos hoje- com trezentos e tantos
bQ;rris por
dia. Muito obrigado a V. Éx•

O SR. JOSÉ UNS- Quanto ao mais, i!stou de acordo com v; Ex• Ninguém pode, simplesmente, condenar
esses movimentos porque eles são frutos de uma época e
de sua mentalidade.
ConCedo o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena.

De fato, há três séculos, os índios que habitavam o Rio
Juruã moravam nos galhos das árvores. Hoje, estã provado que eles utilizavam daqueles recursos pela imensa
densidade da ocorrênciã de petróleo naquela região do
meu Estado. Por outro lado, a parte amazôriíca da Bolí·
via tem petróleo; o território amazónico do Peru, da Venezuela, da Colômbia, do EquadÇlr, têm petróleo. Por
que só no lado brasileiro não há petróleo? Ora, em Majnoon, no Iraque, a PETROBRÁS descobriu o maior
poço rl~ produção mundial atual- 800 mil barris de petróleo por dia. A PETROBRÃS usa, em diversos países
do Norte da Ãfrica, uma tecnologia avançadíssima no
campo da perfuração. Por que, então, a PETROBRÁS
não_ se_ deslo_ca para a região Amazónica, com_ todo esse
potencial tecnológico, para extrair petróleo, que todos
sabemos lá existir? Além do mais, se me permite alongarme por mais um minuto, a UNICAMP tem um projeto
sobre a _diferença de temperatura entre o Rio Negro e o
Rio Amazonas, e a difeii"nça entre oS dOiS rios em relação
ao nível do mar. O_ Rio Amazonas é nove centímetros
mais elevado, em relação ao nível do mar, do que o Rio
Negro. Pelo projeto da UNICAMP, que estã pronto está fá em São Paulo - a instalação de um tubo movido
a __amónia no encontro das águas, sobre os leitos do Rio
Negro e o Rio Amazonas, daria uma produção de energia da ordem de 20 milhões de quilowatts. Para V. Ex•
ter uma idéia, a cidade de Manaus, atualmente, consome
240 mil quilowatts de energia provenientes do diesel, do
petróleo importado. Ora, segundo a_UNICAMP, como
essa energia não pode ser toda consumida em Manaus,
-ela poderia ser tiãnsforffiada-em hidrogênio que, devidamente embalado, seria exportado para as demais regiões
do nosso Pais: Esse hidrogênio, devidã.mente reprocessado- dentro de.um projeto da UNICAMP- equivaleria a· duas usinas com o -potencial de-Itai pu, que daria
para abaste_cer, sem ter que dividir a energia com outros
países- Cómo é o caso deJtaipu- todo o Centro-Sul
do Brasil. Ofereço a V. Ex• a sugestão de mandar pedir
esse projeto da UNICAMP, pois ele parece profurida~
mente impõriaiüe não apenas para o- meti EStado mas
·para o nosso País. É um projeto simples, os franceses jã
utilizam essa técnica;- sabe V. Ex• - sendo que, na
França, o processo não é horizontal, é vertical. Os franceses já ã"prOveitaram., através da amónia, a diferença de
temperatura do fundo do mar e a superfície dO nlai-. Lá,
tódavia. eles têm de enfrentar o problema da força de
gravidade, para movimentar a amónia e na Amazônia
não haveria esse problema. Então, fica o meu aparte, a
sugestão a V. Ex' para que a UNICAMP implante _esse
projeto na Amazônia. Muito obrigado pela tolerância e
perdoe-me por haver importunado o seu ex.traordinãrio
discurso.
·

O Sr. Fábio Lucena --Eminente Senador José Lins, V.
Ex• é um técnico-,---'um- cientista ...

v. Ex• !einicie, -queria apenas fazer um esclarecimento ao

mn

O SR. JOSb_ LINS - Eu não diss~. nobr~ Senador
Hélio Queiras, em nenhum momento, que a campanha
foi inóc_ua__ou vã. Ao contrário, acho que o slogan "o petróle_o é nosso" foi, apenas, espelho de uma época. Talvez ele tenha dificultado um tanto o desen_volvimento da
tecnologia nacional que, na ocasião, fatalmente tinha
que se abeberar em fontes externas, a não ser que quiséssemos desenvolver uma nova teçnologia e um novo conhecimento a partir do zero, com nossas própriaS forças,
o que não seria o melhor caminho.
Quanto_ ao resultado disso tudo- sabe V. Ex'- os
ârabes hoje são donos do seu petróleo, mas seguiram um
caminho completamente diferente do nosso. Melhor do
que o nosso? Talvez não, porque dur'ante muitos anos foram explorados, vindo, por fim, a reagir, criando esse
sério problema, hoje desencadeado sobre toda a humanidade. Se o preço do petróleo tivesse seguido uma.es.cala
de crescimento diferente, se não tivesse por anos a fio,
permanecido tão baixo,- certamente hoje a relação de
preços entre energia e produto seria completamente diferente e não teria ocorrido esse abalo. _
Por outro lado, hã uma outra face da medalha: aquele
preço vil pelo qual_era vendido o ·petróleo- vil mas assim mesmo lucrativo- foi a fonte de todo o desenv,alvimento tecnológico do mundo nestes últimos 40 anos.

O Sr. Fábio LuCena- Permite V. Ex•, nobre Senador?

o- SR. JOS~ LINS- Não é tanto assim; preferia, ser
considerado como político, -mesmo modesto.
O Sr. Fábio Lucena-- Quem o Considera assím não
sou eu, é a Nação brasileira. V. Ex.• conhece em profundidade o problema que aborda. Durante muito tempo,
eu tenho sido seu aluno ...
O SR. JOS.b LINS -

Muito obrigado.

O Sr. Fábio Lucena - ... em que pese não ser do conhecimento de V. Ex' Eu tinha 13 anos de idade, era ginasiano no meu Estado, quando fomos visitar o poço
perfurado em Nova Olinda, pela PETROBRÃS, no Rio
Madeira; isso, em 1954. Recordo-me de que nos banhamos no petróleo do Rio Madeira, de Nova Olinda: Com
o advento do regime de 1964-, vale dizer, dez anos depois,
a PETROBRÃS fechou todos os seus escritórios -no-Estado do Amaz-onas. Esse lacramento levou dez anos,
nobre Senador. Hâ um rio, afluente do Amazonas, o Rio
Juruá, onde a PETROBRÁS reiniciou suãs atividades,-e
que é considerado por um grande ceientista amazónico,
Professor Samuel Benchimol, o maior manancial de petróleo que há na Bacia Amazónica. Ele tem um livro de
titulo interessante;." Juruá, o n·o dos homens macacos".

O Sr. Gastão Mü/ler- Senador José Líns, ail.tes que
emitu!Ilfe colega e correligionãriO; Senador Hélio Gueiros, que nem eu, nem o Senador José Lins, ou o Senador
Almir Pinto que tomamos parte nos debates, inicialmente, criticamos ou atacamos o monopólio estatal. O que
criticamos- e englobamos como culpado o Brasil inteiro, como Nação- foi um pouco de imprevidência, po~
demos dizer assim, quanto à pesquisa e prOspecção do
petróleo, que nos daria, agora, quando da crise do petróleo, condições _de saber onde haveria petróleo, se na
Bacia de Campos, na Amazônia, no Pantanal maiogrossense-, no Planalto Central, enfim, onde haveria petróleo realmente._ Nós combatemos e criticamos somente
isto, nunca o monopólio estatal de petróleo. E complementando e ilustrando o aparte do nobre Senador Fãbio
Lucena, quero dizer que o mesmo caso se dá em Mato
GrÇ>sso, só que não é na Bacia Amazônica. Aliás, eu já li
que é o maior manancial de petÍ"óleo do mundo, maior
que o Kuwaít, Arábia Saudita, que o lençol petrolífero
da--Amã.zônia-é o maior-do mundo. Em Mato Grosso há
também um fato curioso: no pantanal de Mato Grosso,
Monteiro Lobato descobriu petróleo, na célebre campanha de Monteiro Lobato, num lugar chamado Porto Es- perança, que é um distritO" do Município de Corumbã. E
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no chaco paraguaio -- chaco é o mesmo que pantanal,
em espanhol- hã petróleo, nos altiplànos bolivianos hã
petróleo, mas Deus determinou, quando criou o mundo,
_no futuro haveria um Pais chamado Brasil, que neste
país não poderia haver petróleo e que no chaco, desse ti~.
mi te para adiante, seria Paraguai e ati deveria haver petróleo. Mas no Pantanal Mato-grossense, que são 300
mil quilómetos quadrados, nunca a PETROBRÁS-per:
fur-áu, ou pelo -menos, que eu saiba, fez umas três, quatro, cinco oü oito perfurãções num pedacinho do Pantaiiã.l Mato-grossense, em Corumbá, 600 metros de profundidade- tendo os documentos com informações da
PETROBRÃS- quando -hoje se procura petróleo a 4
mil, 5 mil metros. Ela declarou e afirma peremptóriamente que não hã petróleo no pantanal de Mato Grosso.
O mesmo ocorre Com' a Amazônia brasileira. Em toda a
fronteira com os países da amazónia espanhola hã petroleo; só na amazônia brasileira que ainda não se descobriram, definitiVamerite, mananciais imeilsos de petróleo. O ·
que- se precisa é que a PETROBRÃS," resolva, de fato, fazer prospecção para valer, violentamente, agressivamente, em todo o território nacional e que gaste essa fortuna
que ela declara que tem de lucro, como declarou jã este
ano- o lucro do ano passado foi imenso- que aplique
isso em prospecção e pesquisa do petróleo em todo o território nacional, de forma agressiva e violenta mesmo,
que estaremos, dentro de pouco tempo, lívres dos ãrabes
_quanto ao petróleo. Manteremos as nossas cordiais amizades com os ãrabes, que muito contríbufram para o
progresso do Brasil e continuam a contribuir, mas ficaríamos independente do problema petro-lífero dOs árabes.
O SR. __ JQSb UNS - Nobres Senadores Gastão
MUller e Fábio L~cena, creio que vou responder os dois
apartes ao mesmo tempo, jâ que são correlatas.
Começaria pelo problema do chaco. O chaco provocou, uma guerra quase fratricida e V. Ex Mas o fato é
que depois de tudo isso, depois daquela luta sangrenta,
depois de tanta miséria para dois povos tào pobres -como
o povo paraguaio e o boliviano, o que resultou foi uma
grande decepção em termos de exploração de óleo, na região. Isso leva-nos a crer que, ou esse petróleo não existe
ou, economicamente, não é explorâvel; se não, nobre Se~
nadar; ele já -estaria sendo extraído.
Quanto ao problema levantado pelo Senador Fábio
Lucena, V. Ex• sabe, nobre Senador, que podem sempre
surgir peqliéhos· mananciais, pequenas fontes naturais,
que têm sido causas de grandes decepções neste País. Um
poUCo de i)etiólfio pode sUrgir em alguns locais onde
uma estrutura sem expressão económica _o permite-.V. Ex• tomou, talvez, em ãguas impregnada de petróleo, mas_ isso não significa que ali houvesse, realmente, uma bacia petrolífera de dimensão razoãvel.
Hã pouco tempo, recordo·me bem que uma empresa,
perfurando um poço em Mosso ró, a busca de água, acabou cometendo um erro inominãvel, porque a água
bombeada para a rede de abastecimento da cidade vinha
misturada com petróleo. Pensou-se, então, que Mossoró
estaria em cima de uma imensa bacia petrolífera, mas
não ·s-e tratava senão de pequenos veios inclusos na formacào calcãria daquela região. A estória de que quase
todos os países da América do Sul que fazem fronteira
com o Brasil dispõem de petróleo e o Brasil não, é realmente interessante e antiga. ~tudos geológicos são a
primeira coisa a ser feita qu'ª-ndo se procura ouro negro.
Verificrm-se se as estruturas geológicas são propícias a
sua exi téncia. Antes das perfurações que são caríssimas,
sempre se fazem sé"rios estudos geológicos e de prospecção. Se a estrutura da geologia local indica pouca
probabilidade, evidentemente, o risco é muito maior
para as perfurações.
Ora, para responder à pergunta, ou para dar uma idéia
do quanto ela deve nos preocupar, mas não nos absorver, totalmente., deve admitir-se que os contratos de risco
da PETROBRÃS, teriam que oferecer áreas de maior
probabilidade para a existência de óleo.
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O Sr. Gastão Miiller O SR. JOSÍ:: UNS -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii)

Pelo contrário!
E-xplico a V. Ex.•.

O Sr. Gastão Müller- O]ilet mignon ficou para a PETROBRÃS.
O SR. JOS~ UNS- Tomado o mapa do Brasil, verificamos que há possibilidade de ocorrência de petróleo
em certas regiões; e isso foi feffo pela PETROBRÁS. A
PETROBRÁS levantou todas as bacias cujas fornl.ações
geológicas seriam mais propícias à existência de petróleo. Tirou aquelas, digamos, onde a probabilidade era
máxima, -p-ara a sua própria -eXplOração e ofereceu as ou:
tras que, no entanto, ainda eram muito prováveis, e· as
ofereceu às empresas em regime de contratos de risco.
Então, essas bacias escolhidas pelas empresas, não eram
as piores áreas existentes no País. Era o interinediãrio.
Excluídas as partes a serem exploradas pela PETROBRÂS, o resto era o melhor que se podia oferecer.
Esses contratos de risco, aliás, não têm levado a grande
coisa em matéria de produção. É porém, possível que novos estudos na Amazônia-nos levem a identificar baciãs
melhores. Aconteceu em Nova Olinda. Um poço ali perfurado ofereceu gás de petróleo. À época,- não passou
disso. As perspectivas de óleo não foram tão animadoras.
Mas, Senador Lucena, V. Ex• ainda levanta uma outra
idéia: sugere o aproveitamento de um desnível entre massas de águas correntes, na Amazônia, ou a exploração de
diferenças de temperatura da água. O aprove"itaniCnto de
diferenças de nível é secular. Toda a indústria hidrelétrica, hoje, se baseia nisso. Agora, que tipo de estrutura
deve ser feita para aproVeitar um rio como o São Fnincisco? Uma barragem razoável, a montante de uma enorme queda d'água.
Que tiPo de estrutura deve ser feita para se aproveítar
o rio Amazonas? Uma imensa barragem cuja construção
naquelas dimensões de fluxo d'água e naquelas profundidades pode se tornar, no momento, uma aventura. E
para aproveitar que desnível? Aguns centímetros? Isso
não significa que eu esteja contestando algum estudo feito pela Universidade de Campinas. Eu gostaria de
conhecê-lo para poder julgá-lo.
O problema da diferença de temperatura é uma outra
questão que vem sendo tentada há muito. Nas Antilhas
já há uma usina funcionando, aproveitando a diferença
de temperatura entre a água do fundo do mar e a água da
superfície"; isso gera vapói e esSe vap-or é utilizado para
produzir en-ergia mecânica e energia 'elêtrica.
O us-o de amõnia deve ser semelhante ao que ocorre
nas geladeiras, com o argônio.
Faço votos a V. Ex' ...
O Sr. Fábio Lucena- No_bre Senador, permite V. Ex•
um aparte? _Quero apenas dar uma explicação.

O SR. JOSf;; LINS - Pois não.
O Sr. Fábio Lucena - A grande vantagem do Projeto
UNJCAMP é exatamente que ele não implica na construção de nenhuma barragem, essa ê a vantagem essencial do projeto _UNICAMP. É apenas uma tubulação
que necessita de uma única carga de amônia. 1:. a grande
vantagem. E, depois, o Projeto oferece um custo baixíssimo em comparação com a sua rentabilidade econômica:,
política e social. Daí eu insistir para que V. Ex~. como senhor do assunto, chame esse Projeto da UNICAMP,
para trazê-lo_ao Senado, porque é provável que, depois
de devidamente estudado, ele possa ser implantado na
Região Amazônica. Era só. Muito obrigado.

O SR. JOSJ:. LINS - Agradeço a V. Ex' a informação. Evidentemente, não me posso pronunciar sobre
um trabalho que desconheço.
O ST. Alberto Silva- V. Ex~ me permite?

O SR. JOSt LINS -

Pois não.

O Sr. Alberto Silva- Estava acompanhando _o discur-

so de V. Exf e é um engenheiro perguntando ao engenheiro. V. Ex•, ao explicar...

O SR. JOS'f: UNS- Vamos acabar nobre Senador,
pensando que não há mais políticos nesta ... ::
O Sr. Alberto Silva - ... que essas ocorrências, que -às
vezes __trazem euforia aos brasileiros, às vezes têm sido
frustrantes, porque o estudo -da geÕ!ogia da região tem
mostrado que há possibilidades, mas não há segurança
- como V. Ex• é um estudioso dessa matéria - a pergunta que eu queria encaixar aqui é a Seguinte: ..Os estudos que a PETROBRÁS tem.sobre o Brasil, em termos
de produção de petróleo, dariam tranqüilidade a que vislumbrássemos, num horizonte não muito distante, a independência do Brasil em combustíveiS de petróleo?"
O SR. JOSt UNS - Acredito que não, nobre Senador. sei que as reservas nacíonaí.S conhecidas, isto é,
aquelas que podem passar à exploração imediata, têm
creScido muito. Se não me engano, elas fOram triplicadas
nestes últimos anos. Mesmo a produção de petróleo, a
extração, mais do que duplicou, como V. Ex• sabe. Passamos de 160 mil barris por dia para cerca de 340, 350
mil barris, e queremos atingir 500 mil barris em 1985.
- --Digo sinceramente a V, Ex• que, dado o conhecimento
que tínhamos desse problema, em 1979 considerávamos
a meta pi)sta pelo Ministro César Cais como muito
aVançada. Hoje; estou convencido de Que vamoS co"nsegUir prOduzir 500 mil barris de petróleo em 1985 e mais
150 mil barris, equivalentes, ôe álcool. No momento, porém, acho que não temos segurança para um programa
de totãl au_toab_astecimento. Mas, isso é dinâmico, isso
pode -mudar. - O Sr. Alberto Sllva- Apenas um minuto, aproveitando a r~:sposta de V. Ex• Não seria hora, então, de que
grande parte dos recurso de que dispomos fo"sse canalizada para uma outra presquisa, que nos daria independênciã, esta sim-, na produção de álcool etílico a partir de
madeira? É a pergunta.
O SR. JOS~ LINS - Senador Alberto Silva, quando
foi instituido o PROÁLCOOL, fui tomado por duas sensações. A primeira era a de que este País tinha encontrado uma boa maneira de evitar evasão de divisas; a segunda, era a de que nós correríamos um risco calculado ao
iniciar um programa que- poderia tornar-se um objetivo
extremamente frustrante. Por quê? Porque sabíamos que
o PROÁLCOOL teria que ser subvencionado, e altamente subvencionado.
Ora, se o custo real do álcool é mais alto do que o do
petrõleo, toda a nossa indústria que dependesse dele ficaria sem poder de competição, a não ser que o Governo a
subvencionasse contín.uamente. Alêm disso, se acontecesse uma queda violenta no preço do petróleo, essa situação se tornaria ainda mais difícil.
Hoje o preço do petróleo está caindo e isso é altamente
positivo para n6S; menOs no c3.so do álcool. Vai nos ajudar muito nesta conjuntura.
Mas mesmo agora, muitos técnicos prevê_em unia nova
crise de ciescinien:CO desse preço, porque·o fato furidamental é que o mundo é ávidO de petróleo e este é um
bem esgotável e, certamente, não poderá alimentar o
mundo todo por muitos anos além.
.. Concedo o aparte ao nobre Senador Virgílio TávOra,
pedindo-lhe desculpas pela demora.

O Si. Virgílio Távora- Nobre Senador, havíamos saído da Casa, um mister nos chamava em um dos MinistériOS da Esplannda, -e quando entramos ouvimos parte
do discurso de V. Ex•, já do meio para o fim. E
permitimo-nos, então algumas achegas fazer ao seu brilhante pronunciamento. Número um: quanto à PETROBRÂS, consideramo-nos um dos responsáveis pelo
monopólio estatal d_o petróleo. Fomos daqueles que di-·
vergiram muitíssimo· quando Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, General Ernesto Geisel, deu
com:t:ruma solução complementar a abertura do monopólio -através dos contratos de risco. Parece-n.;s que a
história nos dá razão pOrque até o dia de hoje essas diferentes companhias c_oncessionárias não acrescentaram
um barril sequer de petróleo à nossa produção, embora
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lhes tenham sido dadas áreas contíguas às que a PETROBRÁS trabalhava ~outras que, embora não tivessem essa proximidade, eram dadas como bem prováveis
de possuir petróleo. Esta que_ é a grande verdade. Ai de
nós, nobre Senador, se não houvesse a PETROBRÃS
dotada de seus poderes monopolísticos, quando do primeiro e do segundo saltos que deu o preço do petrõleo.
Estaríamos 'à mercê da mais desenfreada agiotagem internacional. Número _dois: queria defender também a
PETROBRÁS na Amazônia, com permissão do nosso
colega Lucena,_ Juruá, justamente, podemos afirmar oficialmente, tende a se transformar, a curto prazo, na
grande reserva. Infelizmente, lá encontrado não foi petróleo, mas foi muitíssimo gás natural, gás natural em
quantidade verdadeiramente surpreendente, em quantidade superior ao do resto do Pais conhecido. Número
três: a PETROBRÁS, inicialmente,- e aí vai uma defesa um pouco apaixonada, reconheço, porque nós gosta- mos (l._a PETROBRÃS- não pesquisava, na ín-tensidade
que todos nós gostaríamos de ter, porque o País era
pobre e a PETROBRÃS era pobre, no seu início. Custava, o barril de petróleo perfurado aqui, obtido por perfuração própria nossa, mais do dobro daquele que nós
comprávamos do árabe. A PETROBRÂS se encaminhou paralelamente, enquanto formava seus quadros,
para ter realmente as equipes que tornassem adfuturum
esSa companhia perfuradora, e se dedicou à refinaçáO~ se
dedicou ao cQm_~fcio, atividades altissimamente rentáveis, sem embargo da capitalização que (oi Tazendo o necessário, porque ninguém perfura sem gastar muito di~
nheíro. Depois, V. Ex~ há pouco se referiu, en passafit,
até pelo Rio Grande do Norte, Mossoró, não foi?

O SR. JOSf;; LINS - (;; verdade!
O Sr. Virgflio Távora - Vamos dizer, como Golda
Meir, que Israel não tinha culpa de Deus ter jogado o
povo eleito justamente numa terra em que não havia petróleo, embora circundado de petróleo por todos os lados, em países que ininiigos eram. AqUi, da mesma maneira; petróleo não se encontra onde se quer e sim onde
existe. Talvez seja até um pouco acaciano o exemplo do
Rio Grande do Norte, e do meu Estado, é típico. Por
acaso se descobriu ess~ pequeno lençol, que depois se viu
que se estendia muitísSíriiO. E hoje, quem vaí ao leste do
Ceará ou ao oeste do Rio Grande do Norte, vê naqueles
campos, como no Texas, petróleo a 300, 400 metros de
profundidade. Não são grandes poços, mas estão sendo
cavados às centenas, porque o mais profundo não chega
a 400 metros de profundidade, comparado com os 2.600,
2.800, 3.000, 3.500, e submarinos, isto é off-shore, que
hoje esfão dando a maior produçãO no próprio Ceará e
no Brasil, não tenho a menor dúvida, porque lâ também
temos nossos poços fora da plataforma continental, já
mesmo off-sh_gre. Então, tenho a impressão de que não
foi por altíssima técnica que se descobriu petróleo, foi
por acaso; descobriu-se até na fazenda de um conhecido
de V. Ex•, quando se perfurava para achar água, perfurando a 400, 500 metros, porque no Rio Grande do Nor~
te, como hã pouco estava sendo referido, há um grande
lençol subterrâneo; então, estava se cavando à procura
de água, e o que se descobriu foi, justamente, petróleo. O
que a PETROBRÁS fez em Nova Olinda, naquela época, que despertou tanto interesse, é porque para a época
o_ campo perto de Nova Olinda, que deveria delimitar
um campo com tantas esperanças nossas, era absolutamente contra qualquer exploração comercial; não indicava qualquer exploração _comercial, porque na verdade
nem a PETROBRÁS era suicida, ela que sofria uma
campanha imensa; todos aqueles que lhe eram adversários diziam que eram contra, porque ela não encontrava nada, em lugar nenhum, ou que fosse então tapar um
poço que pudesse _ser explorado comercialmente. Esse é
o depoimento que do_u sobre épocas jâ passadas da PETROBRÁS. Mas o maior depoimento que se dã a favor
da PETROBRÃKé que, sem sombra de dúvida- temos
atê aquí uns dados - tivemos em média, em 1982, média
do ano, 266 mil barris por dia; e terminamos o ano jâ
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com trezentos e vinte mil barris. Vamos ter em média~
em 1983, trezentos e quarenta a trezentos e cinqUenta mil
barris por dia, numa projeção, embora jâ se termine o
ano com quase quatrocentos e vinte mil barris. Uma média de quatrocentos e cinqUenta mil barris, em 1984,
para chegarmos a quinhentos, quinhentos e cinqUenta
mil barris de petróleo, da média, porque área não quer
dizer de pique.
O que a PETROBRÃS tem econtrado são pequenos
campos, e se tem dado a eles o melhor dos esfor~os, para
deles retirar todo o possível. Eram essas as achegas que
gostaria de dar ao seu brilhante dj_scurso, meu caro
Líder. Realmente, é somente perfurando que se encontra
petróleo, mas só se encontra petróleo perfurando quando ele existe lá embaixo.
-

__que, ess_encial à sua sobrevivencia. E fore-sSe extamente o
ponto fundamental.

O SR. JOS~ LINS - Agradeço, nobre Senador
Vifgílio Távora, a brilhante contribuição de V. Ex• ao
meu discurso feito, aliãs sem maiores pretensões, e cujo
objetivo é um ta_nto diferente do problema do petróleo
em si; nós estávamos comentando o impacto das variações de preço ..

__ 9 s__R,. JOSE UNS ---:- São quatro e meio milhões,
_nobre Sena9or.

O Sr. Virgt1io Távora - Bem que eu disse que havia
interrompido o discurso de V. Ex•
tiO SR._ JOSÉ LINS- Tenho a impressão de que estou em boa companhia, quando, como V. Ex• declarome um admirador da PETROBRÂS. O trabalho do a
PETROBRÁS vem reatizando_no Governo do Presidente Figueiredo, o trabalho que Ministro César Cais e do
Presidente Shigeaki Ueki, tem sido gratificante. Mais do
que dobramos a produção em 4 anos, coisa com que não
contávamos em tão pouco tempo.
Quanto aos contratos de risco, eu os considero uma
solução feliz, porque com eles estamos pesquísando a
baixíssimo costa para o país. Certamente não poderíamos fazer tanta pesquisa se não tivéssemos admitido os
contratos de risco. Não perdemos, de modo nenhum, o
monopólio. Esse é um Problema que vai tendo o seu impacto amortizado ao longo do tempo, na medida em que
os esclarecemos melhor.
Mas, nobre Senador Virgflio Távora, V. Ex• fez uma
citação muito interessante ciuando se referiu a Israel. EStá Israel, como o Brasil, cercado de países que têm petróleo, mas ele mesmo praticamente, não tem.
O Sr. Virgílio Távora -
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Com toda a_ tecnologia.

O SR. JOSÉ UNS - -Com toda a tecnologia, com
todo o conhecimento, com todo o dinheiro dos judeus do
mundo à sua disposição, mas não ferri petrõleo, simplesmente não tem.
Pois bem, durante uma viagem que fiz a Israel, comentando esse problema com um judeu, meu velho amigo,
ele me contou uma história inuito interessante: que Tsso
tudo decorreu de um erro de M oísés; porque -quando Pai
Abraão, jã muito velho, chamou Moisés - dizia-me ~le
-para conduzir _o povo judeu, a vozjã fraca, mal podia
ser compreendida. Pai Abraão teria então dito a Moisés:
.. Moisés, conduz o meu povo para a terra da promiSsão,
para a terra do Canadâ;" Moisés porém entendeu errado. Ele entendeu "Canaã" o que é muito diferente. Eis aí
o .erro, que custou caro aos judeus.
Mas, nobre Senador Virgílio Távora, -continuando a
discussão, volto ao tema fundamental, que é o impacto
do custo do petróleo sobre a economia mundial, queredundou n2 crise que ora nos envolve. A diferença crucial
entre o prime~ro impacto, em 1974, e o segundo,.em
1979, é que as condições de liquidez, naquela época eram
boas. Hoje, são péssimas. Por conta disso, em 1982, vinte
e cinco pa!ses tiverãin sérias dificuldades e muitos deles
pediram concordata. O caso do México~ por último, in~
fluenciou muito a situação brasileira.
Sempre digo que o fator deCisivo da crise do BrasiJ ·não
foi gerada dentro do País, mas lá fora. O sisterria-fii"uinceiro internacional negou, de uma hora para outra, estancou de uma hora para outra o fluxo de recursos que
equilibrava os nossos compromissos. Co!'Jlci Cjilem corta
a jugular de um homem, fazendo com que lhe falte o san-

O Sr.· Alberto Silva -

Permite V. Ex• um aparte?

O "SR.JOS~ UNS- Concedo o aparte-ao nobre Senador Alberto Silva.
O Sr. Albt?rto Silva - Perdoe-me V. Ex• se volto a inseu brilhante discurso. Faria uma pergunta: o
México era ou é auto-suficiente em petfôfeó?
~erromper

O SR. JOS~ LINS- Não só é auto-suficiente, como é
exportador de petróleo.
O Sr. Alberto Silva - Muito bem! Então, a segunda
pergunta: no México, há mais de 2 milhões de hectares
irrigados?

O Sr. Alberto Silva - Estou falando com o mestre da
irrigação. Corrija-me e eu fico sat(sfeito. São 4 e meio
milhões de irrigação. Por conseguinte, pode produzir comida_e_tem petróleo. Então, como chegou a essa situação
de ter que recorrer ~o FMI? V. Ex~ faz um estudo da economia mundial e nos diz que quando o Méxíco entiou
nesse colapso, nós quase que fomos arrastados atrás.

O SR. JOSE UNS- O que aconteceu com o México
foi a mesma coisa que aconteceu com outros países pro'dutores de petróleo, talvez com maior gravidade. O que
aconteceu foi que, com base na previsão de receita do petróleo, o México se endividou para investir em áreas julgadas importantes.
Endividou-se e de tal modo os juros o-atingiram que a
venda do petróleo já não foi suficiente j:>ar:i cumprir Os
:COmpromissOs .. :
O Sr. José Fragelli- E nós nos endividamos devido a
quê'!

O SR. JOSE UNS- O resultado foi exatamenteeste:
a maior criSe da história econômíca do País.
O Sr. Alberto Silva - E em que baseamos a nossa?
O SR. JOSE LINS- O nosso caso é diferente, nobre
Senador, .
O Sr. José Fragelli -

E bem pior.

O SR. JOSE UNS- __ nós contraimos umit dívida de
estrutura completamente diferente, adquirimos--coriij)rOmissos de longo prazo, e grande parte do que devemos
decorre de compras indispensáveis. Basta que V. Ex• verifique, pelo nosso balanço, que no ano passado pagamos de principal, apenas cerca de 7 bilhões de dólares,
para uma exportação de cerca de 20, énquanto os jUros
se_eleV:aram a mais-de lO bilhões de dólares. O grande
problema decorreu do estancamento da liquidez; um es- tancamento violento, por conta de quê?_ Por conta de
uma reução em cadeia, que levou o sistema financeiro internacional à faixa de uma desconfiança genera!izada
contra todos os países em desenvolvimento. O caso do
México~ completamente diferente do nosso e prejudicou
profundamente a sitUação brasileira.
·
E injusta a opinião de que o Governo é incompetente
para lidar com a sua própria dívida.
O Sr. Alberto Silva nobre Senudor.

Não estou afirmando isso,

-o SR. JOSE LINS -Não. Eu estou afirniandQ, Estou.
afirmando que há, realmente, uma tendência a interpretur o endividamento ·brasileiro c_omo uma conseqüência
de más administntções.
O Sr. José Fragel!i- Há 1,.1ma certeza, e não uma tendênCia:
O SR. JOSE UNS- Isso diz V. Ex', o que certamente concorre para formar a opiniãO públiCa. Eu porém
penso diferente.
·
O fato é que os jui-os"a -partir de 1981 se tornaram violentamente escorchantes; chegaram a cerca de 20, 21%.
Ora, V. Ex• sabe que os empréstimos são feítos com cláusula de reajustamento dos juros. E o que provocou o aumen-to dos juros? Essa foi uma dai conseqüências do desdobramento da crise do petróleo.

Mas o que não se disse até agora, nobre Senador, é
que as nossas autoridades deram tudo de si para ultrapassar a fase aguda da crise desencadeada a partir de setembro do ano passado. E ultrapassaram-na. Hoje,_ o
País está mais tranqüilo. O País recompôs o esquema de
seus pagamentos sem deixar de pagar em dia a qualquer
dos seus credores, lá fora. E preciso reconhecer que esses
homens que aí estão, Delfim Neto, Galvêas e Lan/oni,
fizeram um trabalho mais do que patriótico. Nada de
vergonhoso como insinuam. Ao contrário. Eles honraram e honram este País. O plano económico por eles es~
Cjuematiza<lo prevê, para 83, empréstimos em moeda de
apenas cerca de dez bilhões de dólares; e reduz, nos próximos anos, a taxa de endividamento, pretendendo que a
dívida exlefna se torne cada vez menor em relação ao
PIB.
O Sr. Albi?rto Silva - Essa relação r1:ão paga dívida.
O SR. JOSE LINS- Não paga mas administra e- cõntrola, nobre Senador. Hã, entretanto um condicionante:
devemos conseguir este ano, um saldo de 6 bilhões de
dólares na balança comercial. Medidas estão sendo tomadas para isso, inclusive a maxidesvalorização. Alguém pode ser contra a maxidesvalorização, mas ela está
dentro do contexto de um objetivo que precisa ser conscíentemente avaliado e apoiado. Eles estão trabalhando
diuturna e duradouramente. Vejam o que publica hoje o
Correio Braziliense:
"Brasil só importa de quem compra."
QSr_, Alh_e_rto Silva- Porque não tem com que pagar.
O SR. JOSE LINS- A coisa é mais inteligente, Senador Alberto Silva. Considero essa sugestão do Ministro
Gatvêas sumamente importante.
V. Ex• espere um momento e entenderá melhor. Essas
medidas têm uma razão de ser por trás delas, não são írracionais, e V. Ex• é um homem inteligente.
Leia a notícia:
BRASIL SO IMPORTA DE
QUEM COMPRA
0- Brasil vai reformular a estratégia de importacão de petróleo, agora relacionada com as expor·
tacões de nossos produtos para os países vendedores
do mineral energético. A intenção é importar petróleo de quem comprar produtos brasileiros. Essa
mudança de tática poderá, a principio, irritar elguns
países tradicionalmente fornecedores de petróleo ao
Brasil, e poderá, inclusive, resultar em dificuldades
momentâneas nas negociações de alguns contr~tos.
Todavia o risco está sendo calculado pelos articuladores brasileiros, convictos de que a guerra de
preços entre os produtores de petróleo favorecerá o
esforço do Brasil de reduzir o déficit Comercial com
os fornecedores. Assessores do Ministério das Minas·e Energia revelaram que estão avançando negociações com a China visandO a expOTtação de minério de fç_rro.
No momento em que as condições dos produtores de
PetrÓleo noS permitem, estamos alertas para tii"ar partido. Devem entrar em cena os contratos bilaterais como
sugerem os Ministros Delfim Netto e Ernaní Galvêas.
Podemos negociar mais com o México? Certamente! O
México tem petróleo e certamente deseja vendê-lo, mas
nós temos também o que vender ao México.
O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. JOSE UNS- Concedo o aparte a V. Ex•,
nobre Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros - Eminente Senador José Lins,
tenho a impressão, e peço perdão se estou concluindo
mal, que V. Ex~ está se ap-roveitando de um plenário semi deserto para defender a tese inaceitável. de que dispo-·
mos de_ três grandes génios na direção das finanças brasileiras. Tenho a impressão de que V. Ex:• fica isolado ...
O SR. JOSE_LINS- V. Ex' c_omete uma grande injustiça. Só a presença de V. Ex• nesta Casa contradiz eSsa
tese absurda.
O Sr. Hélio Gueiros -

Muito obrigado a V. Ex•
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O SR. JOSE LINS- Além do mafs V. Ex~ conta aqui
com colegas brilhantes que, absolutamente, não merecem esse conceito que V, Ex~ deles faz.

País não deixou de pagar um tostão do que deve, nem
dos juros, nem do principal...

O Sr. Hélio Gueiros - Explico a V. Ex' o que eu
quis dizer: se o plenário eSfíVesse um pouco mais lotado

O SR. JOSE UNS- Calma, V. Ex' bem pode ouvirme um pouco mais.

haveria um clamor de todo ele, que, se talvez, não fosse a
eficiência e sabedoria da_direção dos trabalhos, talvez
convulsionasse todos os trabalhos.

O SR. JOSE LINS- V, Ex~ pode contar comigo para
voltar ao tema, com a Casa cheia. Parto da hipótese de
que a pior das qualidades humanas é a injustiça e de que,
se queremos justiça, precisatrios primeiro, praticá-la
abertamente.

O Sr. Hélio Gueiros- COJitlriü.ándo com meu aparte,
quero dizer que, quando eu era um pouco mais novo, O
bom administrador, o bom político, era aquele que pagaw
va as suas dívidas e não aquele que rola a dívida e passa a
dever cada vez mais. No Brasil, há coisii de um ano ou
dois, o Ministro Detfim Nett_o se gabava, pela televisão,
de que o Brasil estava com seus compromissos rigorosaw
mente em dia e que não havia o me:n_o_r perigo de falharw
mos com nossas obrigações para com o resto do mundo.
De repente, há coisa de uns seis ou áítá-meses, traduziram esse termo inglês roll, que tenho a impressão, é in~
glês, não é brasileiro e significa rolar a divida, porque a
primeira vez que vi isso foi -na- reviSta Time; então, tenho
a impressão que é um termo traduzido para o português.
Inventaram esse termo de rolar a dívida e, com base nessa semântica, começou-se a desculpar a incapacidade dos
nossos administradores de resolver o nosso problema.
Eu não posso admitir que alguém se vanglorie de dever, e
dever cada vez mais, e ninguém mexer com ele. Acho isso
feio. O certo é adotar-se um plano e um projeto em que
se dé um escalonamento para se pagar as nossas dívid_as
de uma maneira justa e ra:roá_vel. Mas eu, nunca daria
título de benemérito para a Nação, àquele que vai empurrando, empurrando a dívida para adiante. Por isso é
que às vezes, chego a desconfiar, eminente Senador José
Lins, que o Partido de V. Ex~. o PDS, fica empurrando
essa dívida para 83, 84, 85, para depois deixar o abacaxi
para o PMDB quando este assumir a díreção da coisa
pública nacional. Mas, só quero dizer a V. Ex.' que não
posso ficar calado quando V. Ex' passa a elogiar os Ministros da área econômica cõmó gênios, em comparação
atécom_Qutros pafses, porque V. Ex~ arrola 25 ou 26 países que irr:iitaram o Brasil. Tenho a impressão de que esse
plano e projeto atuais, que V. Ex' tanto elogia, não são
dos três Ministros: tudo é um plano, um projeto que foi
imposto pelo Fundo Monetário Internacional e essa hisw
tória de dizer que o Fundo Monetário Internacional, hoje, está bonzinho, é camarada, aceita os problemas so~
ciais do País, isto é conversa e pouco a pouco nOs estamos vendo que ele é implacável, severo e duro e o Brasil,
que inicialmente parecia qt.i.e ii'fa contrapor às e~eigên
cias do FMl, pouco a pouco, de dia para dia, está entregando os pontos. E por isso, eminente Líder José Lins,
que eu não aceito Que se diga que os expoentes máximoS
das finanças do Brasil sejam os atuais três Ministros,
porque, em qualquer país do mundo, miniStros que perdessem a credibilidade perante a opinião pública, sairiam, por bem ou por mal. Aqui no Brasil os ministros,
os porta-vozes oficiais, dizem uma Coisa num dia, desdizem no outro e não se-julgam com obrigação de explicar
nada; e jã se cámeça a advogar a tese cínica de que se
pode mentir para o povo, desde que seja conveniente
mentir para o povo. Era essa a observação que eu queria
fazer a V. Ex~, para discordar desse título de financistas e
de beneméritos da Nação, que V. Ex•, nesse instante, está outorgando aos nossos três ministros da área económica.

se

O SR. JOSE LINS -Senador Hélio Gueiros, eu não
defendo os ministros sem razão. V. Ex• é irijtisto. V. Ex:•
se engana e finalmente exagera. E vou dizer por quê. V.
Ex• é injuSto quando diz que não devemos reconhecer o
trabalho desses homens. V. Ex' se engana quando diz
que estamos simplesmente rolando a dívida. Engana-se
inteiramente. Repito Senador Hélio Gueiros que este

O Sr. Hélio Gueiros- Mas ficamoS devendo mais,

O Sr. Htf(io Gueiro.s- Vou ouvir V.

Ex~

Ex~

atentamente.

O SR. JOSE UNS- V. Ex• deve oUvir-me. A dívida
não é um mal. Há empresas que se endividam. E o normal. As instituições de crédito existem para isso, para o
endiVidame-nto. -Serri os empréstimoS a economia do
mundo oão avançaria. O empréstimo é um instituto tradicional, imPortante, inventado pelo homem desde o início da sua atividade económica. V. Ex• nobre Senador
não pode condenar o empi-éstimo em si. Vejamos agOra
como o empréstimo funcionou em nosso caso: no ano
passado, apesar de todas as dificuldades, com um es-forço extraordinário - e é aqui que eu chamo a atenção
para o cuidado que esses homens tiveram com a administração da nossa dívida -, eles não deixaram de pagar
nem um tostão, nem do juro e nem do principal. V. Ex•
engana~se portanto, quando diz que deixamos de pagar e
que simplesmente aumentamos a dívida.
Por outro lado V. Ex~ exagera ... ·

O Sr. Hélio Gueiros - Eu gostaria que V. Ex• fosse
maiS-Cl3ro para me dizer como é, quando se contrai mais
empréstimo e não se fica devendo mais?
O SR. JOSE UNS- Quem contrai empréstimos ..
O Sr. Hélio Gueiros- Diminui!

O SR. JOSE UNS- ... pode aumentar a divida, mas
isso não- é,_em sim um mal, e pode até ser um bem. Talvez V. Ex~, em sua vida nunca tenha contraído um emw
--préstimo, eu não sei; mas é possível que o Senador José
Fragelli com mais experiénciajá tenha alguma vez se utilizado de créditos para o desenvolvimento de suas próprias atividades privadas. Eu não acredito que o ·nobre
Senador José Fragelli seja contra a·s instituições bancárias, contra os financiamentos ou contra os emPréstimos. Não acredtto.
O Sr. Hélio Gueiros -

isso": V.

Ex~

Mas ninguém está defendendo
está trocando o assunto.

O SR. JOSE LINS- V. Ex•, ademais, exagerou quando disse que chamei os ministros de gênios. Eu não disse
ísso~

-O Sr. Hélio Gueiros- Disse mais ou menos.
O SR. JOSE LINS- A história da garrafa já não à
atual na vida moderna. Não há mais génios desse tipo,
mas há homens dedicados, que não se importam de sofrer o_custo da injustiça, para curriprir suas obrigações.
O Sr. Hélio Gueiros- Mas quem está sofrendo é o po-

vo.
_O SR. JOSE UNS- E fáCil elogiar algu_ém quando
tudo vai bem. O difícil é reconhecer o merecimento de
que, apesar de seu esforço, apenas evita que o pior aconteça. Para isso é preciso, realme-nte, muita grandeza. Eu
vou-aliás mais adiante.
V. Ex~ critica esses homens. Pois bem, quando, no- ano
passado, estancou-se_c_ompletamente o nuxo de recursos
externos para o País, eles fizeram um esforço inaudito,
buseados na sua competência e na credibilidade do País.
Negociaram empréstimos pontes suficientes para substituir todas as linhas normais de crédito que falharam.
Imagine V. Ex• se, de repente, o Banco do Brasil e os
grandes bancos nacionais cortassem suas linhas de crédito às empresas! o _que iria aconte_cer?_ V. Ex• _já se
lembrou disto_?_ Um verdadeiro pânico, uma verdadeira
derrocada na economia nacional. Ponhamos o caso, mutatis mutandi, posição do Brasil. Esses homens foram capazes de evitar tudo isso. Foram hábeis o bastante para
negociar esse empréstiino ponte evitando o plór, ãté que
uma solução mais sólida e mais ampla fosse encontrada,
Por eles nlesillos. no início deste ano, para resolver definitivamente os problemas de 1982 e de 1983.
·

O Sr. Hélio GueiroJ- Não foi resolvido Ex•: foi adiado.
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O SR._JOSE UNS- E uma injustiça. Coniõ é oUtra
injustiça dizer que essa solução nos foi imposta pelo
FMI! Não tOH O FMI esteve aqui duas semanas, e só,
nobre Senador.
O Sr. Hélio Gueiros- E só depois saiu o

empréstimo~

O SR. JOSE UNS- Uma prova de que os atas dos
1
MinistroS são iode-pedentes e de que o Fundo Monetã rio
não veio senão analísar as nossas intenções para tomar
as suas decisões, é que, agora mesmo, o Governo Federal
adotou a_ maxidesvalorizaçào, medida que não estava
prevista no acordo então estabete_cido.
Previa~se um accréscimo mensal de 1% na taxa de
câmbio sobre a inflação. Agora o Governo, tendo em
conta os interesses nacionais, toma a decisão de desvalorizar o cruzeiro em 30%.

- O Sr. Hélio Gueiros- Permite _v. Ex:• um aparte'?

-

O SR. JOSE UNS- Não cabe nenhuma ...
O Sr. Hélio Gueiro.ç- V. Ex• acredita mesmo
que o FMI não sabia mesmo da maxidesvalorização'!

O SR. JOSE UNS- Podia até saber, mas ele
não decidiu sObre ela": Nem estava nos planos ini-

ciais ...
O Sr. Hélio Gueirõs- Se outras pessoas no
Brasil

soub~:ram!

O SR.JOSE UNS- ... propostos ao FMI e que
serviram de base às negociações.
E preciso chamar a atenção, é preciso reconhecer, nobre Senador Gueiros, que passamos um pe-rígo dos maiores. E por quê? Porque se alguém lã
fora nos corta a veia jUgular, a salvação se torna
muito difíciL

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

O SR. JOSE UNS- Se os bancos brasileiros
estancum de urna vez todo o fluxo de dinheiro
para as nossas empresas, seria uma catástrofe. Todas elas sofreriam muito e quase todas iriam à
bancarrota. Ora, isso é que está acontecendo com
os países em desenvolVimento. São 28 países,
nobre Senador Virgílio Távora, em dificuldades,
cte.S_de o começo de 1982 até hoje.

O Sr. Hélio Gueiros- Isso não é consolo.
O SR. JOSE UNS- Não. Não é consolo. E
um alerta.

E dentre eles o

Brasil teve a inteligência
com sabedoria os seus problemas, apesar de todas as dificuldades, sem deixar de pagar
um tostão dos juros, um tostão do principal e adotando um e.."'querna de ação que só vai depender de
nós. E por isso que elogio os MinistrOs da Fazenda
e do Planejamento.
~resolver

O Sr. VirgL7io Távora- V. Ex• permite um
aparte'?

O Sr. Hélio Gueíros- Permite V.
te'!

Ex~

um apar-

O SR. JOSE UNS- Concedo, em primeiro lugar, o aparte ao nobre Senador Virgílio Távora e,
depois, ouvirei V. Ex' Senador Hélio Gueiros.

0 SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto. Fazendo
soar a campainha.)- Quero lembrar ao nobre Se~
nador José Lins que S. Ex• só dispõe de seis minutos, para terminar o seu discurso, porque temos
sessão_ do Congresso_ convocada às 18 horas e 30
minutos.

O SR. JOSE UNS- Agradeço a atenção de V.
Ex~.

Sr. Pres"idente.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senadqr, é
paru não incorrer num pecado, ou pSeudopecado,

0496 Terça-feira 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Il)

apresentado aqui à Casa, que V. Ex'- teria cometido, de aproveitar um vazio de plenáriO: Figura tão
ilustre como o Senador Hélio GueiiOS-.iciuf está
presente. E nestes dias todos, por ordem da Liderança, estávamos aguardando a presença à Casa
justamente daqueles críticos maiores -Roberto
Saturnino e Humberto Luceria- que apresenta~
ram suas restrições, logo de saída, na Sessão Legis~
lativa, à política econômico-fíriánceín(do Gover~
no. Mas acredito que, amanhã, ou depois de ama~
[,!bà S. Ex.'s. estarão por aqui, junto com-O Plenário cheio.

O SR. JOSE UNS- E 'OOJJOS, da mesma forma, debater essa matéria.

O Sr. Virgt7io Tá~·ora- E vamos debater da
mesma forma, com toda _tranqUilidade,- corno -v.
Ex~ está fazendo.
·
Agora, desde já, adiantando só um ponto: de
que precisa haver um pouco de serenidade para se
explicar, perfeitamente, como funciona --esse Comércio internacionaL_CQmo São feitas as nossas
importações e as nossas exportações. De que maneira, os créditos, a que prazos, e mostrar que se
não fossem as ações desses homens tão malsinados, agora, teria havido, sim, um col~pso n':l vida
brasileira da noite para o dia.
O SR. JOSE UNS- V. Ex• tem razão, eu não
estou dizendo mais do que isto.
O Sr. Virgt7íõ TifiioFil-- Não se pode fazer caso
omisso da exis_tência do mundo linanceTro internacional. Não é ter qualquer objeto para exportar,
ter quem queira exportar e fazei' a--exportaÇão.
Não se trata disto,

O SR. JOSE UNS- V. Ex• tem razão.
O Sr. Virgflio Távora- Uma operação de importação c de exportação, principalmente em
grande escala, envolve créditos a curto, a médio e
a longo prazo. E todo o_ nosso trabalho foi justamente o de evitar a moratória que aí, sim, teria
como conseqUência uma recessão imensa--da nossa
economia, com todos os seus danos. Quer dizer
que procuraremos- claro, auxiliados por V. Ex'-,
ou coadjuvando V. E~"-- nas pr§_ximas sessões,
quando cheio aqui, o Plenário, explicar à nobre
oposiÇUo. Acho que o Governo não tem ri ada a esconder c a solução tomada foi a soluÇãO salVadOra
no momento. Não tínhamos a menor dúvida. Nós
não podíamos, da noite Para o dia, âentro deSta
Pátria, dizer: vamos viver para nós mesiitos.
O SR. JOSE UNS- Não sou, nobre Senador

vãntadas pelo nobre Senador Hélio Gueifos. S.
Ex-!' foi injusto até consigo mesmo. S. Ex• tem mostnído um brilhantismo que, por si, desmente o que
disse.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SÉSSÃO DE 18-3-83 E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um- aparte?

O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. fresidente, Srs. Senadores:;

O SR. JOSÉ UNS -Concedo o aparte ao nobre Senador Hélio Gueiros e depois ouvirei V. Ex~

O SR, ~RES~RENT~- (Álmir PintO. Fazendo soar a
campainha} -:-Sr. Senador, nós estam()S apenas a 2 minutos do início da sessão do Congresso Na~ional. .
· O S-R. JOSb: LINS - TerrD.inarei imediatanlellte, Sr.
Presidente, e pedirei que V. Ex~, Sr.. Senador Hélio Gueiros, seja o mais breve possível.

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador José Lins, o
rileu_aparte fof sOliCitado na hora em que V, Ex• puxava
es.§EjÇ!:!lal e faz_i~ l!!ll~. ~()~a r~el~o;;ª() _d_as boas intenções
Qo Go_vern,_o. Quero dizer a V. Ex'-, e que V. Ex'- ê um dos
iriã1S C:Iicientes, brílhantes e permanentes· parlamentares
nesta Casa ...
O SR. JOSÉ LINS- Muito obfigado a V. Ex•

O Sr. Hélio Gueiros- ... que, ao longo de 15, 16 anos,
leio em jornal, em revista, em entrevistas e em televisão,
declaração de boas intenções do Governo a respeito das
Soluções de todos os problemas de âmbito nacional. Então, em matéria de planejamento, de projetar e-de tudo
ficar certfnho e direitinho, ninguém bate o atual Governo e os atuais responsáveis pela economia brasileira.
Mas V. Ex' vai verificar como, por exemplo, esse-câlcufo
de seis bilhões de dólares de superávit, este ano, na balança comercial não será atingido: Não sou têcnico, nãO
sou economista,_ não sou financista, mas eu seriil. ca"paz
de, violando a ética parlamentar, ou regimental, fazei
uma aposta com V. Ex• de que o Brasil não vai ter esses
seis bilhõ"es de dólares superávit. Isso não~ agouro, isso
não ê pessimismo; ê apenas uma constatação da realidade e Oe uma projeção que não precisa nenhum técnico estatístico me mostrar. Qualquer cidadão brasileiro sabe
fazer essa projeção, e vai verifj.car que o Brasil não. vai ter
esse superávit de seis bilhões de dólares, Meu prezado
Senador, pensar que o Brasil vai pagar uma dívida de
cem biltiOes de dólares na base de superávit de um bilhão
e dois bilhões, por ano, nós vamos entrar no ano três mil
e o Brasil não vai ·acabar de pagar a dívida dele. Muito
obrigado a V. Ex~.
O SR. JOSÉ LINS --Senador Hélio Gueiros, V. Ex.•
tem o direito de agourar, V. Ex• tem o direito de ser pes~

e

simista de desejar que nos aconteça o pior. Mas V. Ex•
não tem o direito de dizer isso de público, de abusar do
desânimo. V. Ex• não tem o direito _de_ -d~acredit~. de
público, deste País, quando ele procura desdobrar~se
nesse inienso esforçO. vejã- a diferença de atitucies'-erltre
V. Ex• e o Governo: O Governo se esforça, o Governo

trabalha e confia. O Governo põe a imaginação e a inte-

Virgílio Távora, da mesma opinião dos agoureiligê:Ílcía à disposição da esPeranÇa e da confi~ç_a no furos, segundo a qua( seria melhor a moratóriã. -ESSaturo. O Goverri.o convo_ca oS empresários, o Governo
seria desastrosa. Aliás, não era minha intenção detoffia medidas -para produZir mais e exportar mais. Qu-er
bater boje esse assunto. Pretendo_ an"aHsâ--=ki----ajudar, e propõe o esforço comum de todos. V. Ex~ deslhor. Eu pretendia fazer apenas urria pequena
crê.
análise do problema do petróleo no Mundo, para
A descrença, nobre Senador,~ o caminho da derrota.
mostrar que a decisão do GoVerno sobre os aC-Of- t uma pena que V. Ex~ só ofereça essa descreriça, ante as
dos bilaterais de comércio é sumamente importanmetas-do Presidente Figueiredo, esse homem que, apesar
te_,
de tuçlo, enfrenta toda a crise, reafirma ao povo e ao
Congresso, a sua mensagem de conc6rdia, a sua obstinaçi!i.o -pela abertura, cuja feição se revigora com a instaO Sr. Hélio Gueiros- Permite V~ Ex• um aparlação dessa nova legislatura, o instrumento por excelênte?
cia do Parlamento e dos Parlamentares, para conduzir o
País a nlelhores dias. A contribuição de V. Ex• ê im-porO SR. JOSE UNS- Um momento, nobre Setante, por isso ela teril de ser reformulada. Abandonenador .... para elevar o saldo da nossa balança comos o desejo, a vontade de que aconteça o pior, pela esmercial, o que é fundamental.
perança no futuro deste País. Ele merece. Muito obrigaMas, voltarei a este assunto, quando o plenário
do a V. Ex~
contar com mais presenças. Não pelas razões leEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Alguns dias atrás reportei-me, desta tribuna, ao
problema das secas no Nordeste brasileiro, região compreendida como tal aquela que fica entre 1 e 18 graus de
latitude sul e entre 35 e 47 graus de longitude oeste,
co!_>r_!n~o uma ãrea de aproximadamente 1,6 milhões de
quilÓmetros quadrados.
Disse mais: as notícias de estiagens no seminário nordestino datavam, o seu aparecimento, a partir da segunda metade do século XVII, ou seja, do ano de 1676, e
aconteciam de 40 em 40 anos, passando, com o decorrer
dos tempos, para a faixa de 30 em 30 anos, já caminhando para quase um século o seu surgimento de lO em 1Oe
atê 8 em 8 anoS, períodos estes intermeados de p6quenos
invernos.
E fiz minha a indagação de todos: como combater a
seca e seus efeitos?
Afora, o combate ao desflorestamento, de grande influência no desequilíbrio da ecologia nordestina, dei
ciência a esta Casa dos estudos realizados pelo Centro
Técnico Aeroespacial de São J os~ dos Campos - SP,
que objetivam corrigir e restabelecer o perfeito equilíbrio
do ciclo hidrológico do semi-árido, pondo fim ao secular
drama de escassez da preciosa linfa.
É certo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que para serem
·atingidos tais objetívos, mister se faz, no entender dos
técnicos, ser feita uma cuidadosa e criteriosa investigação, se realmente houve mudanças no clima e suas
causas, o que lhes permitirã, com mais segurança, o estudo das possibilidades de reverter o processo, resolvendo dessa forma, em definitivo, o problema do Nordeste.
No entanto, acham os abalizados cientistas do CTA,
se ao contrário, não hajam ocorrido mudanças, asse.Staríaitl"então as suas atenções, visando identificar as causas
da anomalia ecológica, e se conscientizariam, sem dúvida, se, com a tecnologia atual, seria ou não possível modificar o clima da Região. - Moclima!
O Professor Rodolpho Paes Leme Ramos, de notória
competência, elaborou uma proposta de projeto- ECA
- Olf75, em que trata da "Viabilidade da modificaÇão
do clima da Região Semi-Ãrida do Nordeste brasileiro
pela absorção da energia solar por partículas de carbono".
Em mãos tenho o s_eu trabalho, que foi distribuído aos
Srs. Senadores que visitaram o CTA, em São José dos
Campos, em São Paulo, em que o culto professor o cataloga obedecendo à seguinte indexação:
I - Introdução
!.l-Geral
1.2- Objetivos
2 - Características Meteorológicas
2.1 -Climatologia da Precipitação e Aspectos GeOgrãficos
2.2- Nebulosidade e Precipitação
2.3 ....,_..Inversões, Ventos e Sistemas Meteorológicos
2.4 - Características de Precipitação na Região SemiÁrida do Nordeste Brasileiro.
1~ Dispersão de Partículas de Carbono
3.1-Geral
3.2- ld~ía Física
3.3 -Partículas de Carbono como uma Fonte Artificial de Calor
3.4- Hipótese Física Específica
3.5- Conclusão
4- Potencial da Modificação do Clima na Região
Semi-Ãrida do Nordeste do Brasil
4.1-Geral
4.2- Geração e Dispersão das Partículas de Carbono
4.3- Incógnitas Cieritíficas e Problemas em Potencial
4.4- Conclusão
5 - Proposta do Programa de Cooperação de Pesqui-
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5.1-Geral
5.2- O Projeto
5.3....,.... Ãreas de Pesquisa
5.4 - Operação

5.5- Conclusão
6 ~Sumário e conclusão.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Apresenta assim o trabalho do Dr. Paes Leme, um
proscênio, que servirá de rumo, ao abalizado ecologista,
dentro do qual ele assentará os seus estudos para a identificação daquilo que hoje se Constituí e sempre_ se-constituiu a indagação maior dÕNordestino:- Porque-as secas? Quais as causas e como evitá-lãs?
O Professor Pães Leme apreséiúi como objetivo preliminar, a viabilidade da modificação do clima do NE a
longo prazo, utilizando-se para isto a absorção da energia solar por partículas de carbono, dando isto margem à
aprovação de um projeto de pesquisas, isto porque, até
agora, as soluções tentadas para ampliar as precipitações
pluviométricas na Região Nordeste, têm sido parciais,
quer no tempo, quer no espaço, exigindo uma solução
permanente, dentro de uma tecnologia que o Professor
Leme pretende empregar, relacionando, de logo, as grandes perguntas que merecem a devida resposta.
Interroga, então, o ilustre e culto ecologista:
a) t viável aumentar e ou regularizar a precipitação
da região pela absorção da energia solar por partículas
de carbono, provocando o_ aumento da vegetação e, a
longo prazo (digamos 20 ou 30 anos), modificar beneficamente o clima para seu estado ideal?
b) Modificando seu clima seria possível converter
essa Região que poderá se tornar Cada vez mais estéril,
numa fértil e promissora ârea?
c) Que tipo de pesquisas seriam néc6Ss1rias antes das
operações de 'campo para a modificação?
d) Quanto custaria essa modificação?
e) Quanto tempo demandaria?_
f) Como pode ser feita?
g) Quais seus benefícioS erri termos sociais e ecoilômicos?
h) Quais as organizações que poderiam ser envolvidas nessa investigação e nas operações de- campo?
As respostas aos itens fOrmulados, como outras questões que possam surgir a eles intercorrentes, devem ser
respondidas, como sugere o Professor Leme, no decorrer
da pesquisa proposta.
Oferece o trabalho do aludido profesor detalhes sobre
a ..Climatologia da Precipitação e Aspectos Geográficos", como integrantes das ...üir3.cteiísticas Meteorológicas" da Região, servindo-se o técnico do CTA de dados buscados nos estudos d~- ..STRANG"- 1972- referentes às isoetas. onde a de 1.200mm -limita a região
semi-árida, que encerra aproximadamente- 0,9 rriilhões
de km 2 ; se bem que são tidas com adequada unidade
para agricultura, as regiões com precipitaÇão aCima desse limite; as que ficam abaixo, -nào São adequadas, tanto
em quantidade total como em confiabilidade.
É certo que não se deva menosprezar as chamadas
..Culturas Secas", que poderãO OCorrer Com suceiisõ eill
determinadas áreas, vez que sejam bem planejadas,
quanto ao tipo, fertilidade, tipo solo, manejo e fatOres
outros.
O Sr. José Lins- Permite-ine V. Exl> um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Com muito prazer, nobre
Senador.

O Sr. José Lins- Nobre Senador Almir Pinto, ainda
agora, estava o nosso colega Senador José Fragelli a dizer que nós do Nordeste somos uns angustiados com os
problemas da nossa terra e que se nós resolvéssemos esse
problema, certamente, muito tempo sobraria ao Senado
para tratar de outras coisas, e S._ Ex• tem razão.
Ex•
tem sido um batalhador incansável, aqui nesta Casa,
como o foi, durante largos anos, lâ no Cearâ, como homem de cultura e como político, sempre tentando ajudar
na solução desses problemas. Eu, por mim, tenho uma
opinião· formada hâ muito tempo. É claro que não co-
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nheço rienhum domínio da tecnologia no qual a ciência
humana não possa fazer incursões, Penetrar e resolver as
questões mais intrincadas. Por exemplo, a questão da
previsão do tempo e, ainda, como exemplo, o problema
da modificação do clima. Eu tenho analisado não só os
trabalhos feitos no Brasil, no ITA, com a SUDENE, e
no COnselho Nacional de Pesquisa. As opiniões entre esses dois órgãos divergem muito. Mas, tenho certeza de
que a pesquisa é fundamental. O estudo, a pesquisa de
todas as questões não pode ser desprezadas, mesmo porqUe é é1a quem viii Orientar soluções futuras dessas ·grandes dificuldades que o mundo atravessa. Para V. Ex• ter
uma idéia a quantidade de áreas que Sofrem de aridez no
mundo é muito grande. E a necessidade de aproveita-mento de solo para sustenção de uma -populaçã-o mundial crescente, é visível. Quanto ao caSo do Nordeste, eu
tenho um profundo respeito pelos dos projetas: o MOCLIMA isto é, modificação do clima através de uma camada de partícula de carbono na atmosfera, através da
qual se aumentaria a quantidade de calar sobre a água
do mar e, portanto, a _evaporação e a possibilidade de
mais chuva para o Nordeste. Esse programa, ou esse tipo
de pesquisa, foi conduzido em algumas áreas do mundo,
pelo menos duas experiências foram feitas, com pouca
probabilidade ou cq_m pouco resultado. Eu acho que o
Governo devia patrocinar uma terceira experiência no
Nordeste, porque, de qualquer modo, é a ponta de lança
do conhecimento humano, a serviço das soluções dessas
grandes queStões. Mas, realmente considero isso como
uma questáo de- pesquisa. A segunda questão, a provocação de chuvas artificiais, hoje muito bem estudada,
principalinente, nos países de clirlla frio, que tem dado
resültidos parciais, mas não resultados que nos anime"m
a ter esperança de uma solução geral mais ou menos râpida, eu acho, também, que as pesquisas devam" continuar. No campo da pesquisa, acho que tudo deve ser feito, os programas devem ser apoiados. Meu caro Senador, eu acho que a solução clássica, testada, usada no
mundo todo, que é o aproveitãmentO da água, que cai
em mêdia de 700 milímetros por ano no Nordeste, e cuja
lrregularidade é tremenda, é o aproveitamento dessa água através de uma coisa simples, conhecida no mundo
todo, que é a irrigação. Acho que esta é a grande questão
e o Governo devia encampa-la. Aliás, o Presidente Figueiredo tem dado uma grande ajuda e o Ministr_o Andreazza tem sido um batalhador incansável. Mas, é muitQ]_mportante que a gente não perca de vista esta solução
clássica, porque um milhão de hectares irrigados no
Nordeste,- um milhão de hectares não vale muita coisa
pOrque o MéxicO tem cinco milhões, a Espanhã tem 5
milhões;-os Estados Unidos tem 50 mílhões a China mais
de 60 milhões - então, um milhão de hectares no nordeste seria bastante viável. E só esse milhão de hectares
empregaria mais gente e produziria muito mais em termo
dC:.agricultura do que tudo que se faz no Nordeste, hoje.
_______O SR. ALMIR PINTO- Agradeço o aparte do meu
nobre colega, como eu filho do sofrido Nordeste. E começo por dizer que eu invejo a sorte do Senador Fragelli. Na verdade, o Nordeste brasileiro não teve a felicidade do Mato Grosso, de Goiás, e Minas Gerais, afora,
aquela que está dentro do polígono das secas.
Nesta Casa, nós vemos as duas coisas interessantes:
deste lado, meu lado direito, estâ o Nordeste, Aliás, o
Nordeste e o Nordeste, mais o Nordeste. Ress.alvo o
nObre Seriador Gabriel Hermes, que goza da abundância
das águas do Tocantins e o distinto colega Raimundo
Parente, presente sessão que se deleita em ver o belo encontro das águas do Rio Negro com as do Amazonas, o
Rio Mar! O Nordeste é bem presente ao plenário do Senado. Isto_ por quê! Porque temos q~e pedir, que reclamar, que exigir, dos poderes públicos alguma coisa que
melhore nossa situação econômica, nossa situação de filhos de uma região que padece a falta do precioso líquido, e por isto não produzimos o que poderíamos produzir.

O Sr. José Uns- Eu me referi à irrigação, porque nós
temos ...

Terça-feira 22 0497

O SR. ALMIR PINTO -_Irrigação. Mas, para ter irrigação, é preciso água:.

O Sr. José Uns - Se nós conseguirmos irrigar com a
água que já está nos açudes, por exemplo, em Orós que
tem 4 bilhões de metros cúbicos, já se poderia dar um
chute bem grande na miséria.

O SR. ALMIR PINTO- Mas para a irrigação, nobre
Senador José Fragelli, é preciso água. Acho que o CTA
está partindo para uma solução parcial, buscandoencorif.rar pelas pesquisas Um3. solução permanente. Mas- se
p__§ra a irrigação é preciso água, fez-me lembrar a estória
de um cidadão que chegou um pouco tarde à casa de um
.§f!Itanejo _e disse estar morrendo de fome. Então, a dona
da casa perguntou: o Senhor está morrendo de fome ...
estou com muita pe-na do senhor. o Senhor gosta de pipoca?- "respondeu o viandante: adoro pipoca".- "Ah,
se eu tivesse Õlilho, para fazer pipocas! ... "(Risos.) Assim é a questão da irrigação. Ah, se houvesse âgua para
fazer a irrigação! E água tem; na verdade lã estão os açudes: Orós, Banabuiú, General Sampaio, Pentecostes,
Lima Campos, onde estão implantados projetas de irrigação. Mas é como eu já disse aquí,- da tribuna do Sena~
do: para o Nordeste, ou não se faz nada ou, quando se
faz, faz-se, no mâximo, um terço do todo, planejado e estudado. V. Ex~ também esteve presente quando nós visitamos com outros Senadores, o projeto de irrigação Curuparaipaba. Quantos hectares foram desapropriados
para serem íriigados? Nove mil hectares. Quantos hecta~
res estão irrigados? Três mil. Por que não se irrigou os
_no~e mil? Após assistirmos a inaugura-ção da válvula dispersara do Orós, tivemos oportunidade de visitar um excelente projeto que V. Ex~ imaginou quando Superintendente da SUDENE, o Projeto Sertanej~. Estivemos juntos, eu, V. Ex• e o Ministro Mário Andreazza, em uma
pequena faixa de terra de 3 hectares, em que um cidadão,
pai de dezessete filhos, estava visivelmente alegre satisfeitO, com um poço amazônico e com uma moto bomba velha. Fez daqueles três hectares a coisa mais bela do mundo. Pai de_ dezessete filhos, os de nove anos para cima,
cada um com aquele aparelho que a SUCAM usa para
borrificar, no co-mbate à malária e à dOença de Chagas;
só que, ao invés de inseticida, é água, par'a com um pequeno chuveiro, aguarem o plantio de feijão e milho. Visitamos mais adiante o projeto Lima Campos de irrigação. Agora eu pergunto: quantos hectares estão desa~
propriados nesse Projeto de Lima Campos? Treze mil
hectares. Quantos estão irrigados? Quatro mil. O único
projeto que, na verdade, se complementou, parece que
foi o de Morada Nova, que, logo no começo, deu
problemas, porque salínizou e corrigiram o terreno; essa
parte eu não sei bem, V. Ex• sabe perfeitamente como foi
feita a correção. 1:: um verdadeiro oásis no sertão Central
do Ceará o Projeto Morada Nova irrigado pelas âguas
do açude Banabuiú. Todo mundo sabe, e eu disse de certa feita ao Ministro Mário Andreazza e tenho dito desta
tribuna repetidas vezes: Sr. Ministro,jâ eStou homem setentão, tenho acompanhado muitas secas no Nordeste,
principalmente no meu Estado. E nunca ouvi -dizer que
houvesse seca no Nordeste sem que chovesse. Agora, o
que acontece? Os rios não são barrados, as águas vão todas para o mar. É certo que o Ministro Mário Andreazza
despertou em tempo, para a solução exata do problema.
Passou a barrar os rios do Nordeste e a construir pequenos, médios e grandes açudes. Dou notícia do barramento do rio que banha a minha cidade natal Lavras da
Mangabeira, no sul do Estado do Ceará, onde já tinha
duas barragens e e!e fez mais sete. Já choveu·na região. O
rio Salgado desceu com bastante água, represada pelas
barragens, propiciando, assim, o plantio de uma lavoura
de subsistência.
Na verdade, estou inteiramente de acordo com V. Ex•
Senador José Lins: o problema do Nordeste é irrigilção.
Tanto isto é verdade que em 1981, ano que ch!Jveu pau~
co, comparado com o ano-80 que choveu um pouco mais
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o que aconteceu? Em decorrência da irrigação eXIStente o
ano de 81, que foi de pouca chuva, produziu mais cultura
que o ano de 8_0. Estou inteiramente de acordo com V.
Ex•, porque assistimos o mHagre da irrigação. Sr. Presidente: continuarei o meu discurSo ·com os dados que
pude coligir sobre os estudos dp CT A. Não é de se dizer
que vai-se modificar o céu do_ Nordeste; não; modificar,
sim! Busca-se um artificio científico - através do MOCLIMA. Nós sabemos que os meios naturais sãQe.sles: o
reflorestamento, não permitír- o desflorestamento; a
construção de açudes - tendo água torna-se mais fácil
atrair água_. Isto é que é importante. Preconizam os técnicos do CTA a queima de partículas de carbono na atmosfera; formam-se nuvens que serão tangidas para os
continente através dos eventos alísios, qUe sopram no
Nordeste brasileiro uma dádiva dos céus! Se aquelas nuvens não caírem, aí sim, dar-se-.á a nucleação; os aviões
vão Já, e com uma soluç--d.o de cloreto de sódio, bombardeiam as nuvens e a água cairá. Isso é o que se propõe fazer, é modificar o clima. Não deixa --de ser uma montagem matemática, os estudos que estão sendo realizados
em São José dos Campos, porém, até hoje, de, uma segurança que ninguém pode dizer que não seja vei'dade o
que está previsto pelo CTA.
Nós estamos entrando no- quinto ano de estiagem. Estive no Ceará agora e chove pouco. São chuvas espaçadas, algumas caem fortes. O esperançoso sertanejo faz a
I •, a 2• e até a 3~ plantação e a chuva não aparece e o prejuízo é total! Ainda há poucos dias o Senador Helvídio
Nunes me dizia que, lá no Piauí, já estavam na terceira
plantação e, que como as duas anteriores, seria liquidada
pela falta do precioso líquido. Seca é chover fora de tempo.

O Sr. José Lins -- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -

Pois não.

O Sr. José Uns- Nobrc;_Senador Almir Pinto, quero,
em primeiro lugar, ressaltar a importância do pronunciamento de V. Ex•. O meu objetivo com __~se aparte foi
complementar a informação que V. Ex• está trazendo,
aliás com brilhantismo. Eu, sinceramente, não acredito
em nenhum exerclcio de aritmética para se perdei tempo
por s·-anos, porque não há no mundo nenhuma tecnologia que garanta esta previsão a prazo tão longo. O Nordeste é uma terra sofrida que chove hoje, não chove amanhã, então, essas previsões até parcialmente podem se
cumprir sem muita probabilidade de erro. O que eu quero dizer é que não acredito, e a tecnologia do mundo diz
que não se pode prever senão com alguns meses que direi
por 5 anõs? Quãnto ao resto, no mais, é ·aquela históría
tão conhecida, nós temos uma média de 700 milímetros
de água por ano, ela pode ser reservada nos açudes e
pode ser levada dos açudes para molhar o chão. ~a idéia
comum e certamente é importante. V. Ex• conhece bem e
a defende com muito órilhantismo.
O SR.ALMIR PINTO- Agradeço a V. Ex• mas apenas quero dizer que o CTA está justamente com aquela
incumbência de encontrar meios, que a ciência aponte o
caminho certo para modificar, um pouco Parã. lnelhor, o
clima do_ Nordeste. f: isso que está o CTA querendo fazer e para isto necessita, não resta a menor-- dúVid-a, do
apoio integral do Governo FederaL
O Sr. José Lins importantes,

Essas pesquisas, cer(ãmente, são

O SR. ALMJR PINTO - Pois é, não resta a menor
dúvida. Eu disse aqui, logo que voltei lá do CTA, em São
José dos Campos, que-eles pediam, no primeiro ano em
1979, alguns milhões de cruzeiros que não chegavam
nem a 300 milhões, tudo isso para que? Para irem se aparelhando. Só um navio desses já encostádos do 2iltigo
Lóide Brasileiro, lá no Nordeste, não sei se com aquele
tubo de lança-torpedo, para fazer o lançamento das
partículas de carbono na atmosfera, para com a queima
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formarem-se nuvens, que seriam como já disse tocadas
para o continente pelos ventos alísios. Por conseguinte, é
issO que, o CTA está querendo fazer.
·sabe_ v. Ex• que-no-Ceaiá nós temos um bom trabalho, bem montado, bem estruturado o da FUNCEME,
para a nadeação e consequente precipitação de chuvas
artificiais. MaS se-não há núvens não se pode nuclear. '
EntãO, o MOCLIMA prevê a criação de núvens que
possam ser necl~a-das.

veitar essas águas, teremos, pelo menos, resolvido pela
metade o grande problema da nossa Região. A cOntribuição que desejo dar, realmente, ao discurso de V. Ex~,
é lembrar que parece que não se fazem, que não se realizam obras sem o numerário, sem o dinheiro, sem 0 S re1
cursos suficientes. É isto que está faltando ao Nordeste.
Os programas especiais são muitos: o Projeto Sertanejo.
o PRÓV Ã:R.ZEAS, o P:R.OTERRA. Os interess-adOS VãO
aos bancos e, sistematicamente, os bancos afirmam que
rião têril disponabilidade, que não têm recursos. Talvez,
aí, eminente Senador, esteja o "'-'xis" da questão. Não
adiantam os programas, não adiantam.:.

O
te?

Sr.

Gabriel Hermes- Permite-me V. Ex~ um apar-

O SR. ALMIR PINTO- Pois não, nobre Senador.

O Sr. Gabriel Hermes - Eu achei inte~~ssante a referência de V, Ex• com relação ao Nordeste e a outros pontos que considera mais feliz porque têm muita água. Mas
_olhe __e_ o_bserve:_ que _o pro~lem? é dos dois lad_os.
O SR. ALMIR PINTO -

Como?

O Sr. Gdbriel Hermes- O problema ê dOs dois lados.

O excesso de âgua quantos males; quantas tristezas,
quantos desastres e quantas famílias não prejudica a
cada ano neste País, no Sul e na noSsa Amazôni:i? Agora, apenas tomei a oportunidade deste aparte para dizer
a V. Ex' que os nordestinos devem lutar ainda muito
mais do _que lutam - e já lutam bastante. O Nordeste
que tem l/3 da população do Brasil, a população que
dominou e garantiu para o Brasil as fronteiras da Amazônia, do Acre e de outros pontos extremos, onde se jogou: o nordestino sofrido em busca da borradta e um lugar para viver e com isso se garantiu essas fronteiras. O
Nordeste- repito- é 1/3 da população do Brasil e 1/3
do qual !f3, pelo menos, entristece o mundo e o Brasil,
qu-an-do se vê na televisão, quando se visita o Nordeste,
quando se lê a história do que o_c_orreu, através de tantas
e t::~ntas vezes em que o nordestino foi espantado de suas
terras ricas e pobres, ao mesmo tempo, pela seca, só me
resta pedir a V. Ex• que continue a lutar, a convocar os
mais novos a lutar e cobrem agora, porque o Nordeste
deu ao Governo, aõ Presidente Figueiredo, à Nação a vitória do PDS, cobrem soluções, mas soluções as mais rápidas possíveis para que desapareça esta tristeza do Brasil de termos milhões de homens, milhões de famflias,
milhões de crianças e que, porque não dizer, é uma situação que nos envergonh::~ a todos se não dermos uma
solução para o problema da falta de água que, aliás,
pode ser resolvido.
O SR. ALMIR PINTO_- Agr:_adeço o aparte de V.
Desejo esclarecer a V. Ex• que, por exemplo, o excesso de chuvas em determinadas regiões do Brasil,
como na Amazônia - e V. Ex~ sabe porque é um homem de lá, o nobre Senador José Fragelli também, como
homem do Mato Grosso do Sul e o Senador Mauro Borges como _homem de Goiás ~ ocorrem porque, por en_quanto, _aindf!. n~o houve aquela agressão à floresta amazônica como a que houve na floresta ::~tlântica, que foi
ela devastada pelo machado bronco e, assim, o Nordeste
padece desde então. Quem sabe, aumentando a devastação da floresta amazônica, se não vá isto ter uma influência ainda maior no problema ecológico do próprio
Nordeste? Não resta a menor dúvida. Acredito que uma
co-isa-levará à outra.
Ex~.

O Sr._ He/v[dio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O_ SR. ALMIR PINTO- Te_m o_aparte V. Ex•.

O Sr. He/vfdio Nunes- Eminente Senador Almir Pinto, eu conheço o estudo feito pelo CTA e também conheço o realizado pelo CNPq. O do CNPq afirma que
não existe- rigor científico nos eStudos feitos pelo CíA.
Essa briga é irrelevante para nós, os representantes do
N ardes-te. Deixemos aos técnicos a tarefa de, cientificamente, demoilStrai-qual a ffielhof solU-ção. Do pontO de
vista prático, estou com o Senador José Lins. Parece-me
que, se conseguirmos acumular as águas que, anUalmente, são despejadas na nossa Região e se pudermos apl'o-

O SR. ALMIR PINTO- As sigfas.

O Sr. Helvfdio Nunes- ... as siglas, não adianta o trabalho indormido, realizado pelo Ministro Mário- Andreazza, se por trás de tudo, a sustentar tud_o, não forem
remetidos os recursos suficientes para a execuç-ão dessas
providências.
O SR. ALMlR PINTO- Agradeço o oportuno aparte de V. Ex•. Devo dizer que sou também partidário do
ponto de vista do Senador José Lins. Tanto é que tenho
lutado, aqui, na tribuna do Senado, pela irrigação. Agora, para obtermos maior segurança na irrigação, necessário se faz que consigamos modificar o clima, para que
possa haver maior precipitação pluviométrica. O importante é que não haja solução de continuidade com relução à irrigação.
Ouço o aparte do nobre Senador Passos Pôrto.

O Sr. Passos Póno- Nobre Senador Almir Pinto, V.
trouxe ao debate nesta tarde uma das velhas indagações da vida econômica brasileira: como solucionar o
problema da seca no Nordeste, V. Ex~ fez inicialmente,
referências que, desde o Século XVII, se tem conhecimento na literatura brasileira do problema das secas.
Mas foi convivendo coffi as secas' que o Nordeste, até
quase meados deste Século, liderou a economia brasileira, inclusive, a economia de exportação. Fomos e temos
Sido, ao longo dos séculos, uma das mais importantes,
das mais ricas e das mais poderosas regiões. O que tem
ocorrido no Nordeste, nobre Senador, é que-nunca enfrentamos o problema básico: o problema das relações
de produção na região, o Problema político nas SolUÇões
das causas que são conhecidas da tecnologia no combate
às secas. O nordestino, talvez por formação cultural,
gosta de obras faraônicas, nunca procurou a sua administração regional e a própria administração central, a
solução dos problemas básicos do combate às secas que
foram expostos aqui, com tanta rapidez e facilidade,
fazendo-se a irrigação, que é uma tecnologia de antes de
Cristo, ela vem de antes de Cristo. Os eg:fpcios já faziam
irrigação com o Nilo. Ontem eu tive o desprazer de ouvir
aqui, nesta Casa, o anúndo de uma CPI para examinar
as causas da pobreza absoluta do Nordeste. Confesso
que ftquei constrangido em ver que, mais uma vez, o
Congresso brasileiro vai se debater num problema, primeiro, que ele não é só nordestino, não há exclusividade
na miséria absoluta do Nordeste. Miséria absoluta nós
temos, hoje, na periferia do Rio de Janeiro, São Paulo,
de Goiânia, de Brasília e de Belo Horizonte. Nós somos,
nobre Senador, uma das regiões mais ricas, inclusive de
clima, do Brasil. O Nordeste é mais rico que Goiãs, porque não temos problema de cerrado. Nós temos bons solos~ nós temos disponibiHdade de água, porque temos o
Rio São Francisco, que jã podia ter sido canalizado para
toda região, e jã ter resolvido o problema da irrigação. 1::
que os recursos destinados à nossa Região, são conSUmidos, muitas vezes, em obras secundárias, em obras para
.ostentação de Governos, para inaugurações; os problemas básicos do nordestino, de relações de produção,
problema fundiário esse é fundamental. A nossa região
úmida, a faixa do litoral nordestino, é uma das melhores
regiões do Brasil. N ás temos, na Bahia, o melhor massapê do mundo, só igual a das terras pretas da União Soviética. No entanto, essas terras, ou não são cultivadas
ou elas não têm o destino que deveriam ter. De modo
Ex~
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que eu acho que a solução do N ardeste é aquela preconizada pelo atual Governador de Pernambuco~ é decisão
política da região de resolvê-lo através de mecanismos
j.urídícos, legislativos, de lei, mas sobretudo da vontade
de todos nós, de nos voltarmos para os problemas bãsicos, porque os problemas de tecnologia jã t;stão resolvi-

dos. Não importa saber as causas da seca porque há
várias razões, desde a devãstaçãÕ àã- Mã:ta Atlântica até
as nuvens e as manchas solares, que dão acesso à simultaneidade e continuidade de, entre anos e anos, haver o
fenômeno ciclicos da seca. Os Anais do Senado e da Câmara estão cheios de discursos e literaturas de retórica
da nossa Região. Acho que está na hora de nos recolhermos à nossa própria meditação e nos convencermos, primeiro, de que não devemos ser um problema nacional.
Nós devemos nos somar para dar uma solução definitiva
ao problema da seca, porque está à altura da nossa decisão política e da tecnologia de que nós dispomos.

O SR. ALMIR PINTO-- Agradeço o ãpB.rte--ae·v.
Ex•. nobre Senador, culto agrônomo nordestino. V. Exf
tem uma cultura vastíssima, nós todos reconhecemos o
seu preparo científico.
De tudo que V. Ex• diz, eu vou Chegar a duas palavras
do então Ministro Portelli õ da Educação;. "Somos, mas
não estamos". Somos ricos, mas não estamos ricos ainda.
Sr. Presidente, eu vou_ terinlnar. Ocorre que o tempo
que o Líder tem para falar como tal é de vinte minutos e
fala sempre I hora!... Estou ínS~:rito para o Pequeno EXpediente. Se o Líder fala 1 hora e tem somente 20 minutos, eu como inscrito tenho 30 minutos, posso falar, no
mínimo, 45 minutos ou mesmo 1 hora, para haver uma
igualdade. Mas vou terminar, se não mais me apartearem, mas não negarei aparte a nenhum colega, porque eu
desejo dissecar bem este problema do Nordeste.
Encontramos, também, no trabalho do Professor Leme, dados sobre as precipitações mínimas anuais, com
incidência na parte central dos Estados da Paraíba e Pernamb~co, bem como próximo à cidade de Petrolina,
onde a média anual é infirlor-a 500 mm, existindo locais
em que as precipitações não ultrapassam os 300 m-m.
Ê sabido que o sistema orogrãfico exerce imPortante
influência sobre as precipitações pluviométricas da região, principalmente, na parte oriental de Petrolina, _
onde as serras atingem a altitude que varia de 700 a 900
metros.
O capítulo referente a Nebulosidade e PreCipitação,
ocupa-se do tipo de nuvens, na maioria do tipo Cumulus
e Stratocumulus, se bem que sejam presentes aos céus
nordestinos, o Altocumulus, Altostratus e Cirrus, embora
em pequena quantidade. Os Cumulonimbus não são freqUentes no Nordeste, onde a maioria das nuvens precipitáveis, é do tipo quente!
O Professor Paes Leme, ao ocupar-se dos Ventos e Inversões faz um detalhado- estudo sobre a matéria, começando por dizer quç, "o Nordeste do Brasil se encontra sob regime de uma inversão de subsidência dos alíseos, durante a maioria da estação chuvosa"-quandQ. "o
vento médio na baixa e média troposfera sopra do q uadrante este." E diz: --;',"Este fluxo adveéta da umidã.de
do Atlântico e tal situação predomilla durante todO o
ano". Ressalta ainda, que pelos estudos realizados, ficou
patente qu~. "a precipitação ocorra em sistemas de chuvas organizadas, que se movem de Este para Oeste, na
mesma direção do fluxo predominaitte na baixa troposfera.
Constata-se assim que, dentro das características da- precipitação na Região Semi-Ãrida do Nordeste Brasileiro, esta ocorre em sistemas de chuvas organizadas e
não em forma de chuvas isoladas ao acaso; e mais - esses sistemas movem-se de Este para Oeste.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vistos os aspectos naturais oferecidos pela ecologia
nordestina, com influência no processo hidrológico da
região, passaremos a uma sucinta apreciação dos aspJ;ctos artificiais que ri.efe podefãõ interferir, que vêin me-

e

recendo as atenções, para um minucioso trabalho científico por parte dos que fazem o CTA.
Desponta, em ordem de grandeza a.. "Dispersão de
Partfculas de Carbono" na atmosfera, visando a viabilidade da modificação do tempo, em meso-escala, pela interc_eptação da energia solar por Jl!icroscópicas partícy.--fis -dCCarbÕno, produzindo-se assim, uma fonte de calor,
jã, qUe normalmenle, esta energia, ao invadir a atmosfera, ê absorvida pela superfície.
É certo, diz o Professor Paes Leme ao se reportar à
Iôéia Física, sobre as experiências em modificação do
tempo realizadas até o presente, saber-se que o método
da dispersão de ptirtículas de carbono, funciona melhor
Sobre o oceano, onde a maioria da energia solar incidente é usada para a evaporação, não estando baixa atmosfera, ria dependência de variações diurnas de temperatu-

ra.
O aludido mestre alinha em 4 itens, as questões que
deverão merecer estudo e respostas. Ei-las:
a) O total da energia solar interceptada pelas nuvens
de particulas de carbono em áreas específicas seriam em
quantidade suficiente para permitir significativa modifiCação da precipitação?
b) Poderia a chuva, que normalmente se precipita
sobre o oceano, ser uS<ida para organizar sistemas de
clluvas em mesa-esCala que se deslocariam e iriam se precipitar sobre a terra?
c) Se isto é possível, quais seriam seus efeitos sociais e
econômicos?
d} Com a tecnologia atual poderia o homem resolver
os problemas de engenharia, para permitir gerar as partículas de carbono em quantidade e tamanhos necessários
para, economicamente, cobrir uma grande ârea, intensificando ou-fõrmando os aglomerados de nuvens e, assim,
aumentando a precipitação?
Esclarecidos estes pontos, desde o professor ao detalhamento té<;nico-científico que mellior seria abordado
por ele, neste Plenário ou na Comissão de Assuntos Regionais do Senado, isto, porque, são citados no trabalho
cientista do quilate de Gray e Frank. Este, em 1974 discutiu detalhadamente as características das partículas negras de carbono, como um absorvente atmosférico da radiação solar. E acrescenta: --:'."As partículas negras de
carbono consistem de minúsculos e essencialmente esféricos grãos- de _carbono com pureza de 90 a 99%, sendo
o restante materiais voláteis; menciona a seguir a densidade das partículas negras de carbono que dentro de um
raio de O, I mícron maximizam a absorção solar por unidade de massa, e _como opina Frank, não ser o tamanho
critico!

Fala ainda o Professo_r Gray, sobre o aquecimento do
ar ambiente, atravês das partículas negras de carbono e
as razões da absorção.
Como se depreende é um estudo altamente - científico, fugindo assim minha _capacidade de explanâ-(o.
Este, Sr. Presídente e Srs. senadores, se _constitui um
tema para uma ampla exposição nesta, porque refere-se
à modificação do clima em mesa-escala no Nordeste do
Brasil, por partículas de carbono, demandando ainda
muitas PesQuisas que deverão ser feitas- muitas pesquisas, como deseja o senador Josê Lins -, mesmo antes
que possam os estudiosos do aumento, planejar programas de operação de campo.
Acredita o Professor Leme que muito mais deve ser
aprendido (e estão bem adiantados os estudos a respeito)
e respondido os quesitos por ele formulados:

a

a) Qual a melhor maneira de produzir as partículas de carbono a partir de navios e ou plataformas
marítimas de exploração de petróleo?
b) Quais seriam os melhores hldrocarbonos
combustíveiS a serem usadOs?
c) Como seria controlado o tamanho e qualidade das partícUlas geradas?
d) Como se difundiriarii horiZontalmente e verti. calmente as partículas de carbono?
e) Qual seria o efeito na instabilidade resultante
do aquecimento da atmosfera?
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f) Coqto as partículas de carbono atuariam para
intensificar a evaporação e cumulus convectivos?
g) Qual seria a Ir].elhor área a ser nucleada e em
que quantidade pãra permitir o aumento da precipitação na região semi-árida do Nordeste do Brasil?
h) Poderiam ser provocadas inundações sobre a
terra próximo à costa?
i) Haveria risco de inesperadas modificações do
tempo em outras regiões?
j) Qual seria a razão custo /benefício da modificação proposta?
k) Qual seria a mudança esperada no aspecto
só_cio-econôrnico da região?
I) Houve mudança no clima, tipo e quantidade
da vegetação, solos, etc., nos últimos séculos?
m) Se houve, quais as causas dessa mudança?
n) Seria possível reverter o processo?

Esclarece o aludido mestre que se sente feliz em saber
que o Professor e Dr. William M. Gray do Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade do Estado
do Colorado - USA- e seus Grupos estão estudando
cuidadosamente a viabilidade da modiftcação do tempo
por partículas de carbono.
Acredita que as suas conclusões poderão ser úteis ao
estudo que ele vem realizando a este respeito e propõe
um programa de cooperação de pesquisa entre os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil, no sentido
de ·realização de estudos sobre a viabilidade da modificação do _clima na região semi-árida do Nordeste brasileiro.
Discrimina, então as organizações financiadoras dos
programaS':
a) A .. United States National Science Foundation",
através de seu programa de cooperação científica na
América Latina pela parte americana;
b) O Conselho Nacional de Pesquisas, através daSuperintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste, usando recursos do programa do Trópico Semi-árido peta
parte brasileira.
Estas seriam as ftnanciadoras.
As responsâveis pela execução do projeto:
a) Colorado State University", tendo o Professor
William M. Gray como orientador científico pela parte
americana;

b) O Centro Técnico Aeroespacial, tendo o Professor
Rodolpho Paes Leme Ralnos como orientador científico
pela parte brasileira.
Seria um projeto bem mais audacioso, no entendimento do Professor Leme. E fácil depreender-se que o assunto por mim abordado neste despretensioso discurso envolve profundas indagações científicas, demandando por
isso algum tempo para se chegar à sua inteira e completa
elucidação.
Sr. Presidente, eram estes os conceitos que me propus
trazer hoje, quando aqui estive na semana passada.
(Muito bem.' Palmas.)

ATA DA 6• SESSÃO, REALIZADA EM 8-3-83
(Publicada no DCN (Seção II), de 9-3-83)
Retificação

No Projeto de Lei do Senado nl' 8, de 1983, que dispõe
sobre a validade de concurso para cargo ou emprego na
Administração Federal centralizada e descentralizada:
Na Página 0213, 2' coluna, após a publicação da legislação citada que acompanha o projeto,
Onde se lê:

Às Comissões de Constituição e Justiça e de Serviço
Público Civil.
Leia-se:
Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.
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Retificação

ATA DA IO• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1983
ATA DA 9> SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1983

·Leia-se:

(Publicada no DCN (Seção II), de 11-3-83)

ATA DA 9• SESSÃO, EM 10 DE MÁRÇO DE 1983
Retificação

Na publicação feita no DCN (Seçào II), de 11-3-83,
pâgina 028l, no cabeçalho da Sessão,

Onde se lê:

-

ATA DA 10< SESSÃO, EM !O DE MARÇO DE 1983
(Publicada no DCN (Seçilo II), de ll-3-83)

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 11-3-83, nõ
cabeçalho da Sessão,

Onde se lê:
ATA DA W SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE,I983
Leia-se:

ATA DA 10• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1983

República Federativa do Brasil

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
~
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CAPITAL FEDERAL

SENADO FEDERAL

QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 1983

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constítuição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
(*) RESOLUÇÃO N• 12, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
elevar em Cr$ 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões,
novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e no.
venta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) o montante de sua dívida consolidada.

SUMÁRIO
1.- ATA DA 20• SESSÃO,
EM 22 DE MARÇO DE 1983

!.!.-ABERTURA
1.1.1.- Comunicação da Presidência

-

Presença na Casa d_o __sr. Ene-

as Faria, suplente convocado, em
virtude da renúncia do Senador J osé Richa.
1.1.2. - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Ene-

as Faria
1.1.3.- Comunicação

-Do Sr. Eneas,J:ugênio Pereira
Faria, referente ao seu nOme parlamentar e filiação part.idária.
1.2.-EXPED1ENTE
1.2.1.- Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N9s 64 e 65/83 (n~S tOS e
109/83, na origem), de agradecimento de comunicação.

1.2.2. -

Oficio do Presidente do

Supremo Tribunal Federal

-

Projeto de Lei do Seriado n9

22/83, de autória do Sr. Senador
- N• S/08(83 (n• 29/83-PJMC, Mário Maia, que i-evoga o
na origem), encaminhando ao Se- Decreto-lei nl' 1.866, de 9 de março
nado Federal cópias das notas ta- de 1981, alterado pelo Decreto-lei
quigrãficas e do ac_órdâo proferido n'~ 1.937, de 27 de abril de 1982, que
pelo Supremo Tribunal Federal dispõe sobre a nomeação de prefei~
nos autos do Recurso Extraordi- to em município declarado de intenário n'~97.913-I, do Estado de São_ resse ~a Segurança Nacional.
Paulo, o qual declarou a inconsti1.2.4.- Comunicação da Lidetucionalidade do art. 243 da_ Lei
rança do PDS
Municipal ri'~ 288, de 18-10-67, e,
~ De substituição de membro
bem assim, da Lei n~' 520, de 24-1278, que alterou aquele artigo, do em comissão permanente.
Município de Mariãpolis, naquele
_1.2.5. - ~equerimentos
Estado.
- - N~'s 385 a 403/83, de desar1.2.3. ---: Leitura de projetos
quivamento de proposições que
- ProjetO de Lei do Seiútdo n'~ mencionam.
21/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique SatlH!fO,-que dispõe
1.2.6. - Discursos do Expediente
sobre a redução do preço do álcool
SENADOR
ALBERTO
para venda a propiietáiioS- de veículos de aluguel empregados no SILVA -Sugestões com vistas a
transporte individual de passagei- um melhor aproveitamento do raros, mediante subSLdio, n~s con- mal ferroviário que liga Teresina a
_Pirn?Jba, no Estado do Piauí.
dições que especificii.

Art. I'~ É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens III e iv do art. 29 da Resolução n\' 62, de
28 de outubro de 1975, alterada pela de n'~ 93, de li de
outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim áe qt.ie
possa elevar o montante de sua dívida consolidada em
CrS 14.999.999.364,20 (quatorze bilhões, novecentos e
noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove
mil, trezentos e sessenta e quatro cruzeiros e vinte centavos) mediante a emissão de 9.825.370 _(nove milhões, oi~
tocentos e vinte e cincO mi!, trezentos e setenta) Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais -Tipo
Reajustável- ORTM, considerado o valor nominal do
título de CrS 1.526,66 (um míl, quinhentos e vinte e seis
Cruzefros e sessenta e seis centavos), vigente em fevereiro/82, cujos recursos serão destinados ao financiamento
de Programas de Desenvolvimento.Econômic_o a serem
implantados pelo 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.
Senado Federal, 16 de março de 1983.- Nilo Co_e[ho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VJ, da ConstituiÇão, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
(*) RESOLUÇÃO N• 18, DE 1983

Autoriza o Gol'erno do Estado de Santa Catarina a
elevar em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e nol'enta e
três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I<:> É o Governo do Estado de Santa Catarina,
nos termos do art. 2~' da Resolução n'~ 93, de 11 de ou{"') Republicada por haver saido com incorreções no DCN
(Seçào II) de 17-3-83, página 410
("') Republicada por haver saldo com incorreções no DCN
!Seçào_ ll), de IIS-3-83, página 438.
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SENADOR HENRIQUE
SANTILLO- Preocupações de S.
Ex• com relação à preservação pelas empresas nacionaiS de ínfõrmática da reserva de mercado.
SENADOR ALOYS/0 CHAVES, .como Líder- Diretrizes da
política nacional de informática desenvolvida pelo Governo Federal,
a propósito do pronuncíamento de
seu antecessor nâ tribuna.

1.2.7. ~Comunicação da Presidência

-Presença na Casa- do Sr. Fernando Henrique Cardoso, suplente
convocado, em virtude da renúncia
do Senador Franco Montara.

1.2.8. - Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Fernando Henrique Cardoso
1.2.9.- Comunicação
-Do -sr.- Fernando Henrique
Cardoso, referente ao seu nome
parlamentar e filiação partidária.
1.2.10.- Comunicação da Lideranca do PDS

- Referente à designação do Sr.
Senador Lourival Baptista para a
função de Vice-Líder.
1.2.11.- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado nq
23/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que dispõe sobre
a atualização e reajustamento
contínuo do valor do selo a querefere a Lei nq 909, de 8 de novembrÓ
de 1949, destinado a obter recursos
para assistência à prole dos hansenianos.
1.2.12.- Apreciação de matéria
- Redação final do Projeto de
Resolução nq 187/81. Aprovada,
nos termos do Requerimento nq
404/83. Ã promulgação.
1.3.-'- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n9
151/82, (n' 6.766/82, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do
Paranã, e dâ outras providências.
Aprovado, em regime de urgência,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

após pareceres das comissões Competentes. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
112/81, que autoriza a Prefeitura
da Estância Turística de Itu (SP) a
elevar em Crl 443.100.000,00, _o
montante _de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Re·
dação.
·
-Projeto de R_esolução n9
253/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Iporâ (GO), a elevar
em Cri 2.296.800,00, o montante
de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n9
260/81, que autoriza o "GOverno do
Estado de Minas Gerais a realizar
operação de empréstimo externo,
no valor de US$ 50,000,000.00,
destinada ao Prdgrama de Investimentos para o exercício- de 1982.
Aprovado. Ã Comíss_ão- de Redação.
-Projeto de Resolução nq
264/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Montes Altos (MA) a
elevar em Crl6.214.700,00, o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Redaçào.
- P~ojeto de Resolução n~
267 f81, que autoriza _a Prefeit_ura
Municipal de lcatu (MA) a contratar empréstimo de CrS
4.703.000,00. Aprovado. Ã Comissão de Redação.
-Requerimentos J;!qS 199 a 206;
211 e 212; 214 e 215; 217 a 233 e,
384 de 1983, de ctesarquivamento
das proPosições que mencionam.
Aprovados.
--Piofelo de Resolução nq
182/81, qUe autoriza ó Governo do
Estado do Piauí a elevar em CrS
76.131.000,00, o montante de sua
dívida consoHdada. Aprovado. À
Comissã.o de Redação.
--Projeto de Resolução n9
220/81, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a_ elevar_ em
Cr$ 381.244.800,00, o mon_tante de
sua dívida consolidada. Aprovado.
Ã Co!!li~~o de Redação.
-Projeto de Resolução nq
133/82, que autoriza a P~efeítura
Munidpal de Marechal Când_ido
,Rondon (PR), a elevar em CrS

tubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 293.685.700,00 (duzentos e noventa e ti'êS -fui.
lhões, seiscentos e oiterita e cinco mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de re.cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à implantação de unidades sanitárias
em divers·os municípios daquele Estado, obedecidas as
copdições admitidas pelo Banco Ceilfr-al do Brasil no
respectivo processo. __ _
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

243.872.710,80, Aprovado. À Co·
missão de Redação~
L4.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR ALMIR PINTOFalecimento do Prof. Milton de
Vas~concel_os Dias.
SENADOR
LOMANTO
JVNIOR -Apreciação da Mensagem Presidencial, reffietida ao Congresso Nacional por ocasião da
abertura da presente sessão legislativa, na parte referente ao setor das
Minas e Energia.
SENADOR
GASTA-O
MULLER- Situação de abandono em que se encontram agricultores de Mato Gross_o, especialmente
da região leste do Estado.
SENADOR
NELSON
CARNEIRO --Apelo aos atuais
Governadores e PrefeitOs, rélacionado corri a anunciada demissão
coletiva de servidores públicos.
SENADOR
LOURIVAL
BAPTISTA --Considerações referentes à violência urbana e aos
problemas do menor.
SENADOR MÁB_/0 MAIAPosse do Governador- Nabor Júnior no Executivo acreano. Homena8em~ao Senador ToSé Guiomard,
recentemente falecido.

L5.- ENCERRAMENTO
2.- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÃO ANTERIOR
Do_ Sr. Pedro Simon, -pr0iilln-d3.do na sessão de 17-3-83.
Do Sr. Aloysio Chaves, pronun·
ciado na sessão de 17-3-8.3.
3.- GRUPO BRASILEIRO_
DA UNIÃO INTERPARLAMENC
TAR
A_ta_ de reunião da Comíssão DeUberativa, realizada em 7-2-83.
Ata de reunião da Comissão Di-retora, realizada em 3-3-83.

4.-ATAS DE COMISSOES
5.- MESA DIRETORA
6.- LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
7.- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Faço sab~_r que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 24, DE !983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado
de Mato Grosso do Sul, a elevar em Cr$ 5.603.000,00
(cinco milhões, seiscentos -e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Ã.rt. 1q f: a Prefeitura Municipal de Jateí, Estado de
Mato Grosso do Sul, nos termos do_art. 2_9 da_ Resolução
nq 93, -de 11 de outubro -de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.603.000,00 (cinco milhões,
seiscentos e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida
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conSOlidada, a f'im 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 - F AS, destinado à aquisição
de equipamento para coleta de lixo, naquele Município,
obedecidas as c_ondições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra _em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março 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' 25, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poconê, Esta·
do de Mato Grosso, a elevar em CrS 138.164.974,38
(cento e trinta e oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. lq h a Prefeitura Municipal de Poconé, Estado
de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução nq
93, de ll_de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dlvida consolidada em
Cr$ 138.164.974,38 (cento e trinta e oito milhões, cento e
sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro cruzeiros e trinta e oito centavos), correspondentes a
132.147 UPCs, considerado o valor nominal de UPC de
Cr$ 1.045.54 _(um mil, quarenta e cinco cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos), vigente emjulho/81, a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantação do Projeto
Cura-Piloto, naquele Municfpio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do .Brasi_l no respectivo processo.
Art. 2q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação,
Senado Federal, 21 de março 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' 26, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS: 2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões, trezentos e sessenta mil cruzeiros),
o montante de sua dívida consolidada.
Art. J9 E o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 2q da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado .a elevar em Cr$
2.510.360.000,00 (dois bilhões, quinhentos e dez milhões,
trezentos e scs.o;enta mil cruzeiros), o montante de sua
dfvida consolidada, a fim de que possa contratar um emprEStimo·de igual valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização dt:; _recursos do Fl;lndo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
implantação de Centros de Saúde na periferia da Região
Metropolitana da Grande São Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
ArL 2<:>_ Esta Rc::iolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de [983.- Nilo Coelho,
Prt!.-;idente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constítuição,-e eU, Nilo Coelho,

Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 27, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a

elevar em Cr$ 546.776.000,00 (quinhentos e quarenta
e seis milhões, setecentos e setenta e seis mil
ros), o montante de sua divida consolidada.

cruzei~

Art. I'~ h o Governo do Estado de MatO Grosso,
nos termos do art. 2~' da Resolução n'~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
em Cr$ 546.776.000,00-(quinhentos e quarenta e seis mi-

lhões, setecentos e setenta e seis mil cruzeiros), o montante de sua dfvida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caíxa EcO~
nômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao-Desenvolvimento Socíal - FAS,
destinado à construção e equipamento da Penitenciária
de Cuiabã, naquele Estado, obedecidas as condições ad~
mitidas pelo Banco Celltial do Brasil no respectivo pro~
cesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituíção, e eu, Nilo Coelho,Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 28, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio José do
Cedro, Estado de Santa -Catarina, a elevar eni CrS
6.711.000,00 (seis milhões, setecentos e onze mil cru~
zeiros ), o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 1:. a Prefeitura MuD.iciPal de São José doCedro, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da
Resolução n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.711.000,00 (seis
milhões, setecentos e onze mil cruzeiros), o montante de
sua díVida consolidada, a fim de qUe possa coiltfiiir
uma operação de crédito de igual valor junto à CaiXa
Econôniica Federal, mediante a utilizaÇão de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinada à implantação de galerias di águas pluviais e
de meios-fios, naquele Muilíc1j,io, obedecidas 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.
Senado Federal, 22 de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 20• Sessão,
em 22 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Da/la
e Lenoir Vargas

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Mário M3ia - Fábio Lucena - Raimundo Parente - Gaivão Modesto - Aloysio Chaves
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros -Alexandre Costa
- José Sarney - Alberto Silva - Almir Pinto Virgílio Távora- Marco Maciel- Luiz CavalcanteAlbano Franco- Lourival Baptista - Passos PôrtoLo manto Júnior- Luiz Viana- João Calmon- Moacyr Dalla - Nelson Carneiio - Alfredo Campos Tancredo Neves- Severo Gomes - Henrique Santillo
-Mauro Borges --Gastão MUller- Marcelo Miranda

- Saldanha Derzi - Affonso Camargo - José Richa
- JUison Barreto- Jorge Bornhausen- Lenoír Vargas
- Carlos Chiarelli
O -SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
- presença acusa -o cÕmpareCÍllJ.ento_de 35 Srs. Senai::l.oi-es.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Encontra-se na Casa o Sr. Enéas Faria, suplente convocado da represent<~çào do Paraná, em virtude de renúncia do titular, Senador José Richa.
S. Ex.~ enc'anlinhou à mesa o diploma, que será publicado na forma regiment<~l.
E o .seguinte o diploma encaminhado à Mesa
Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO PARANA
DIPLOMA

Conferido, nos termos do Código gleitorai: _a~
Sr. ENEAS EUGENIO PEREIRA FARIA, eleüo
cm 15 de novembro de 1978, Suplente de Senador
do Estado do Paraná.
_Lr.trii!O" da Ata da Sessão ExtraOrdinária de
proc(a!!_ta.çâo de Suplente de Senador do Estãdo do
Paraná, eleito em !5 de novembro de 1978.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do_ a11o
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala de Sessões do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, às dezesseis horas, sob a presidência do Excelentíssimo
Senho_r Desembargador Ronald Accioly Rodrigues
da Costa, sendo secretariada pelo Senhor Doutor
Mario Lopes dos Santos, Diretor-Geral, com apresença dos Excelentíssimos Senhores Juízes Desembargador Alceu Conceição Machado, VicePresidente, Doutores José Pires Braga, Napoleão
Naval Alves de Oliveira, Assad Amadeo Yasin e Licio Bley Vieira, esiand-0-Tainbérll- presente o Excelentíssimo Senhor- Doutor Fernarido Andrade de
Oliveira, Procurador Regional Eleitoral, o Excel~!ltíssiplO _SC:nhor Desein_bargador Presidente, der)ois de declarar aberta a sessãt;t e na conf~rmidade
das conclusões do Relatório apresentado pela Co---missão Apuradora e da Resolução do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, proclamou eleito SU~

PLENTE DE SENADOR DA REPUBLICA pelo
ESTADO DO PARANA. o Senhor ENEAS
EUGENIO PEREIRA FARIA; com a votação t01aJ-de 254.520 (dUZentos e cinqÜenf.a e quatro mil,
Cjulnhentos e vinte) votos.
-." CUritiba, 27 de novembro de 1978. ~Ronald A c~
cioly" Rodrigues da Costa, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Mauro Borges, Lenoir Vargas e Affonso Camargo, para introduzir S. Ex'
em plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
(Pausa)
- Acompanhado da Comissão designada, dá entrada
em plenário o Sr. Enêas Faria, prestando junto à
Mesa_ o seguinte compromisso regimental.
.. Prometo guardara Constituição e as leis do País,
desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil."' (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE ( Moacyr Da!Ia) - Declaro em~
passado, Senador.da República, o nobre Sr. Enéas Faria, que integrarã, no Senado a representação do Estado
·do Paraná.
A partir deste momento; S. Ex' passará a participar
dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Sobre a mesa, comunicação q-ue vai ser lida pelo Sr. 19-SecretáriÕ.
_Ê lida a seguinte

Senhor Presidente:_
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vist.u do disposto no art. 79 do Regimento Interno, que,
_assumindo nesta data a representação c!o Estado do Pa-
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raná, ado tarei o nome parlamentar abaixo consignado e
integrarei ã bancada do PMDB.
·
Atenciosas saudações, - Enéas Eugênio_ Pereira Fan·a
-Assinatura por extenso ;
_
Nome parlamentar ENEAS FARIA,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A co"muni~
cação lida vai à p~blícação,

O SR. PRESfDENTE (Moacyr Dalla) -

O Sr. !•-

Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

.E /jdo o Seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
-··DA REPÚBLICA ,
D~ agradecimento de comunicação:
N"' 64/83 (n" 108/83, na origem), de21 do corrente, re~
lativa à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Republica n9s 343, 355, 586 e 596,
de 1981; 196, 274 e 276, de 1982.
N9 65/83 (n"' !09/83, na origem), de 21 do corrente, relativ<~ à promulgação da Resolução n" 5, de 1983, que-au~
·rorüã o Governo do Estado do Ceará a Contratar operação de empréstimo externo.

OFICIO DO PRESIDENTE
DQ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/08(83 (n' 29/83-P(MC, na origem), de 21 do
corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias das
nottt_s taquigrálicas e do acói-dão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 97.913-1, do Estado de São Paulo, o qual decla~
rou a inconstitucionalidade do art. 243 da Lei Municipal
n9 288, de 18-10-67, e, bem assim, da Lei n9 520, de24~
12-78, que alterou aquele artigo, do Município de Mariãpolis, naquele Estado.
(À Comissão de Constituiçdo e Justiça.)

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
'"'-Secretário.
São lidoS o.ç seguirltes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1983
D~spõe sobre a redução do preço do álcool para
- Venda a proprietários de veículos de aluguel emprega·
-dos no transporte individual de passageiros, mediante
subsidio, nas condições que especifica.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I"' O preço de venda do álcool utilizado pelos
veículos de aluguel, destinados ao_~ransporte individual
âe pass<~geiros (tâxis), é reduzido em cinqUenta por cento
(50%) do valor fixado para os consumidores em geral.
Art. 2"' A diferença entre o preço de venda aos con~
sumidores em geral e aos táxis será suportada pelo Go~
vemo, na forma de subsídio.
Art. J9 O Poder Executivo poderá estabelecer que,
nas grandes cidades, a venda de álcool a preço subsidiado, na forma desta lei, se faça exclusivamente através do
sindicato da categoria dos motoristas profissionais de táxi~

Art. 4"' O Poder Executivo regulamentará esta lei
dentro do prazo-de sessenta (60) dias.
Art. 59 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

É quase impossível, nos dias que correm, com os constantes e repentinos (quase clandestinos) aumentos de
preços de combustíveis, possuir veiculo de aluguel destinado ao transporte indiVidual de passageiros (táxi). Os
reajustes das respectivas tarifas, autoririzados por auto~
ridades municipais, já não bastam para acompanhar as
constantes elevações dos preços dos combustíveis, de tal
modo que a atividade económica sobrevive às duras penas,
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be outra parte, os proprietários de tãxiS·ã-àlcool que,
de certa forma, foram estimuTaâos pelo Governo a ad~
quirir veículos novos e a prosseguir na atívidadf:, vêemse em dificuldades sCmelhanteS, Uma vez que O -inve5ti-,
menta realizado contava não somente com o preço mais
baixo do carro, mas também com o preço-ace:SsfYel do
combustível. Entretando, es_te sobe a cada aumento dos
derivados do pt:tr6Jco em geral, de tal modo tornai ôeStstimulante a manutenção do- táxi.
A experiência tem demonstrado que a isenção tributária, possibHitadora da aquisição de veiculo em melhores condições de preço 1 não basta para recuperar a confi<l'bilidade nessa atividade económica que, de resto, também não pode destlptlreccr, máxime numa epoca em que
o.Governo tem a preocupação_decontinuar insistindo na
economia de combustíveis e, pois, na necessidade de as
pessoas irem ao trabalho em outro tipo de transporte
que não o seu veículo particular.
Por isto que, atendendo certamente ao reclamo de
toda tJ classe, estou propondo o estabelecimento de
subsídio ao álcool utilizado em veiculas de aluguel, d_estinado_s ao transporte indiYidual de passageiros.
Sala das Sessõgs, 22 de março de 19.83. -::-- Henrique
Santil!o.
( Ã.\' Comis.wie.1· de Constituirão e Justiça e de Economia.)

a

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 22, DE 1983
Revoga o Decreto-lei n9 1.866, de 9 de março de

1981, alterado ·pelo D~creto-lei n9 1.937, de 27 de
abril de 1982, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em município declarado de interesse da segurança
nacional.

O -CongressO _Na__Cional decreta:
Art. I<.> São revogados os Decretos-leis n9s. 1.866, de
9 de março de 1981 e J .937, de 27 de abril de 1982, que,
respectivamente, dispõe sobre a nomeação de prefeito
em município de interesse da segurança nacional e acrescenta parôgrafos ao art. ]1' de~te_diploma legal, bem
como o Decreto n<:> 85.952,-de 29- de abril de i981, que o
regulamenta.
Art. 2<:> Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições cm contrário.
Justífimção
A Segurança Interna é jUstificada por um sisteina-que,
no estado de direito democnltico, longe_ e equidistante-do
despotismo c da anarquia, caracteriza-se pela legitimidade, que só esta justifica as medidas coercitivas em defesa
da segurança de todos, tanto no plt~no interno como no
externo. Assim, .entende-se _o princípio de que a segurança interna deve resultar da ação de todos os cidadãos
em um estado de direito. Mas essa adesão dos cidadãos
não exclui a he_terogcneidude, que é um dos princípios
em que assenta a legitimidade do poder, segundo a lição
de Bobbio, ou mais modernamente de Lipset, na estei_ra
da liçilu de Max Weber, de Ferrero e_ de outrosjuristus e
sociólogos que assentam a legitimidade do poder e portunto a adesão dus cidad~os ao sistema que ele reveSte,
nem só ou nem tanto, pelo seu conteúdo de eficácia nenl
só pelas preocupações com a ordem e -a segurança:, mas
sobrctudu pelo que ele (sistema) exprime cm Hberdade e
em justiça e pela sua expressão dcmo_crática, vale dizer,
pela "sua lcgitimi_dade _racional".
Sabemos que, dentre algumas doutrinasjustífi~ªdQra.s
da segurança nacional mcrcc:e _des.taque a manifestada
por Robert McNamara, relacionando-a c idcntificundoa com o problema do des.envolvimento. "A segurança é
desenvolvimento, e sem desenvolvimento não hú segurança"
O ex-Presidente do Banco do Desenvolvimento insiste
em que "a segurança é fílha do desenvolvimento, ainda
que não negue que "um país cm via de desenvolvimento
não possa··ser atingido por uma revolta, ou por uma
agressão externa ou por combinação das duas". Em conseqüCncia disso, advoga McNamara a necessidade de
esse país dispor "de um poder militar capaz de reagir-a

essa situação específica". ''(The essenoe or security, New
York, Harper and Row, 1968.)
Nesta linha de pensamento de McNamara foi pautada
toda a douffína da segurança nacional imposta a partir
de 1964, consubstanciada no trecho do discurso inaugurar do ano letivo da Est::ola Superior de Guerra, em 1967,
proferido pelo Mal. Castello Branco: "A inter-relação
entre a· desenvOlvimento e .a segurança faz com que, por
um lado, o nível de segurarlça seja condicionado à taxa e
ao potencial de crescimento econõmico. E, poi=-oútro lado, o desenvolvimento económico não se pode efetuar
sem um mínimo de segurança." Como se vê, o binómio
"Seguran_ça e Desenvolvimento'' que inspirou e continua
a 1rispirar os dirigentes da Revolução de 1964, não se
compagina iriuito bCnl ·com o nõvO cOnceito dãdo ao desenvolvimento por S. Santidade o Papa Paulo VI na sua
alocução na ONU, para quem o desenvolvimento é fruto
da P'-'Z c est<J, obra da justiça, consoante ensinam as esCrittif:.iS:-..Opus Justitiae Pax':.
Ora, a seguranç<J n::!cional, conforme define o próprio
Decreto-lei n"' 898, sendo "a garantia da consecução dos
objetivos nacionais contra antagonismos internos e externos" deve ussentar-se õum orden<i.mento jurídico democrático e se justifica num estado de direito quando
erigida para defender ou preservar o País, contra as
ameaças ou pressões antagónicas que possam afetar-lhe
a ordem e a segurança interna, como· as ameaças que
posMlm vir da gu_erra revolucionária ou da chamada
guerra psicolôgica. Por isso, jamais se pode invocar o
princípio da segurança nacional para jogã-lo contra a
ãutonomia dos municípios, princípio, igualmente consagrado na Constituição. Somos dos que acham que pode
haver desenvolvimento, com um mínimo de segurança e
um m_á_:'imo de liberdade e-justiça.
O ilustre jurista José_Mo_Ua Maia, do Rio de Janeiro,
comentando o verbete S_eguranç"! Interna, do Dicionário
Saraiva de Dir~ito__e _a relação da segur~nçanacional com
a li~erdade, afir-ffia qu~ "_o _elenco _de 9isposições legais
cluC se referem à segurança nacional desde as da Constituição _de I967 até os Decretos-leis n"'s. 97'3/69, _898}69 e
a Lei_"~:J8p,_d!! _1_972, d_itados pelo_pfOpósitod_e r~~lizar
os objetivos nacionais em que s_e incluem a guerra psicológica e a guerra revolucionária, e, em última anâlise, a
pre-texto de preservar o regime democrático (que_é um
desses objetivo:;), padece, segundo consenso,gera/, dos defeilvs de uma legislação por d_el!lais elástica em S?U a/canc'(', podcmju contrariar, porJ.~~w IJlesmo, os princípios que
ri.m a presermr
E o mesmo eminente jurista ensina que o "defeito é
fonte geradora de <~meaças à segurança individual e do
rróprio regime porque traz em seu bojo "o perigo de
uma cxtcnsiio abusiva da noçào_de_ atentado à segurunça
do Estado. que inelutavelmente poderá conduzir à repressão de delitos de opinião. Disso resultaria que não se
estaria protegendo mais o Estado, como pessoa moral
estática no interesse geral, mas apenas defendendo determinada concepção política". (Jean Rochees. Libertés
Publiques, 3 ed).
o-ru, t: justamente este abuso denunciado pelo jurista
francés a que se refere o Dr. José Motta Maia, que o governo revolucionário perpetrou, através de-Sucessivos éditos, considerando várias dezenas de municípios_brasilciros como áreas de segurança nacional.
Expressão maior· desse abuso que atenta manifestamente -Contru os objctivos nacionais justifiCa-dores da
aplic<Jçào do principio da segurança interna integrada na
segur<~nr.;a nacional, como prevê o citado Decreto-lei
898/69, vumos encont(Ur no ato do governo que_declaraou todos os municípios do Estado do Acre áreas de Segurança Nacional. Em conseqüência disto, neste Estado
da Federação, deparamos com um desses inominâveis
paralogismos ou abusos da Lógica: No Acre, quem pode
o mais, não pode o menos, já que seus habitantes, podem
pela legislação em vigor, eleger o governador do E~· ~o,
inas- nãO pOOem eleger os prefeitos- municipais,
.tod_os os municipios acreanoSlntegmm a área da Segunrnça Nacional.
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Os objetivos nacionais definidos em lei a que devem
colimar o princípio da segurança nacional são:
a) <1 integridade territorial;
h) '-' integridade nacional;
c) a democmcia;
dJ o progresso~
l') a· paz social.
Ora, indagamos, desde quando periclitaram qualquer
dt.~es objctivos para que o governo, ferii1do a autonomia dos mu-nicípios bi-asileiros, visse justificada a decretação de sua inclusão na área de Segurança Nacional?
Será, de acordo com um dos seus mais insignes teóiicos, o Cel. Meira Mattos, porque o Brasil, em futuro
próximo, -s-erá uma grande potência mundial e que, portanto. "devemos abrigar o desenvolvimento nacional
num sistema de segurança militar baseado na estratégia
da dissuasão"? (Meira Mattos, GeopoHtica e Destino).
Ou será, por que, conforme observa outro não menos
ilustre teórico da doutrína da segurança nacional, o emi- ---- nc-nte Gal. Golbery dQ Couto e Silva, o homem mOderno
conteporúneo vive num mundo dominado pela violência
c por ideolosias inconciliáveis? (Go\bcr) do Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, Rio de Janeiro, José Olimpio, .
1967).
Mas por que justificar tudo isso com a quebra da autonomia política de tantos municípios brasileiros?
O restabelecimento da autonomia política dos 97 municípios brasileiros, considerados ainda áreas de seguranç<J nacional decorre de um imperativo da consciência
nacional manifestado reiteradas vezes através de enquetcs de opinião pública, razão por que, estamos certo_ de
que a presente proposição merecerá a melhor acolhida
da parte do Congresso Nacional, expressão maior das
mais legítim<~s aspirações do povo.
SaJa das Sessões, em 22 de março _de !983.-=- Mário
Maia.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N•l.866, DE 9 DE MARÇO DE 1981.
Di.SjJõe .~obre a nomeação de prefeito em Municfplo
declarado de interesse da Segurançã Nacional.
O -Presid~nte ~a Repúblíca,__ n_()USO da atribui_ç_ãc;:t que
fhe corifúe o- artigO- 55, item I, d<J Constituição-, DECRETA:
Art. 1"' Os prefeitos dos munícfpios declarados de
interesse da Segurança Nacional serão nomeados pelo
Governador ~o Estado r~spectivo, mediante prévia
_aprovação do- Pr~iderl"te da República.
I<:> .Se o nome escolhido não merecer aprovação do
Presidente da República, este, por intermédio do Ministro da J_ustiça, comunicará sua decisão ao Governador
do Estado, devendo ser feita indicação de novo nome,
dentro do prazo de 10 (dez) dias, a contar daquela comunicação.
§ 2<:> Até a nomeação do respectivo titular, responderá pela prefeitura Prefeito- pro tempore, ·designado pelo
Presidente da República.
Art.- 2Q Este Decreto-lei entrará em- vigor na data
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de !981; 160' da Independência e
93<.> da República. - JOAO FIGUEIREDO; lbrahim

*

Ahi-Ac/...el

DECRETO N• 1.937, DE 27 DE ABRIL DE 1982
_ .tfcrescen_ta parágrafos ao artigo ["do Decreto-Lei
n' 1.866, de 9 de março de 198/, que dispõe sobre a
nomeação de prefeito em Município declarado de iitteresse da Segurança Nacional.

O PreSidentt?_ da Rep.úbllca, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 55, item I, da ConstitUIÇão, decreta:
Art. (Q Ficam acrescentados ao artigo 19 do
Decreto-Lei n' 1.866, de9 de março de 1981, os seguintes
parãgrafos:
"Art. lQ
...................... ~········~-·~··
§ )9_ Os prefeitos nomeados nos termos do caput deste artigo serão exonerados quando decaírem da con-
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fiança do Preside'nte da República ou do Governador do
Estado.
§ 4"~" A exoneração será imediata quando o Governa~
dor for avisado pelo Ministro da Justiça de que o prefeito decaiu da confiança do Presidente da República.
§ 5' QUarido o prefeífO-deixar de merecer a confiança do GciVeólã.dor do Estado, a exoneração será -pi"e.cedida de aprovação do Presi,dente da República."
Art. 2<?- Este Decreto-Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1982; 161' da Independêncià e
Y4~' da República. - JOAO FIGUEIREDO; Ibrahlm
Abi-Ackei

DECRETO No 85.952, DE 29 DE ABRIL DE 1981

Regulamenta o Decreto-Lei nP 1.866, de 9 de
março de 1981, que dispõe sobre a nomeação de prefeito em Município declarado de interesse da Segurança Nacian"al.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 111 Os prefeitos--dos Municípios declarados de
interesse da Segurança Nacional, nos termos do artigo
16, § 1~', aHnea h, da Conslituiçã~. serão nomeã.dos pelo
Gõvernador do Estado respectivo, mediante prévia
aprovação do Presidente da República.
§ i"' Se o nome escolhido não merecer aprovação do
Presidente da República, o Ministro-da Justiça comunicarã a decisão ao Goverriã.dor do Estado, para que este,
dentro do praz.o de lO (dez) dias, a contar da data da comunicação, faça nova indicação.
§ 211 Até a- nomeação e posse do cidadão escolhido
pelo Governador e aprovado pelo Presidente da República, responderá pela prefeitura Prefeito pfo {ànpare,
designado pelo Presidente da República. '
Àrt. 211 O Min-istro da Justiça comunicarã ao Governador e ao Presidente da Câmara Municipal a designação de que trata o§ 211 do artigo anterior, bem assim a
posse do designado, que se dará perante o Ministro da
Justiça.
Art. 311 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em Contrário.
Brasífia, 29 de abril de 1981; 16()9 da Independência e
930 da República. - JOÃO FIGUEIREDO. Ibrahim
Abi-Ackel.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacional e de Municfplos.)

O SR. PRESiDENTE- (Moacyr I5alla)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos M comissõeS C'Ompetentes.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 11'Secretário.

E lida

a seguinte

Brasilia, 21 de março de 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 86 do Reginlento Interno, tenho
a honra de submeter a Vossa Excelência o ilome -do
nobre senhor Senador Altevir Leal para integrar, em
substituição ao nobre senhor Senador José Guiomard,
recentemente falecido, as comissões_de Segurança Nacional e de Legislação Social, ambas na qualidade de Titular.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelên-cia protestos de minha elevada estima e distinta consi:
deração. -- Aloysio Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Será feita a
substituição -solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
III-Secretário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

-São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N'? 385, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento .do PLS/0057 /79 de
mi_ryha autoria, que d_ispõe sobr_e a obrigatoriedade: de as
sociedades de economia mista e empfesas públicas manterem o controle das respectivas _subsidiárias, rias condições que especifica, feita a reConstituição do processo,
se necessãria.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Sam i/lo.
REQUERIMENTO No 386, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lntemo, requeiro o desarquivamento do PLS/304-/79 de
mi ilha- autõria, que -dispõe sobre a comercialização dos
produtos derivados de petróleo no território nacional,
feita a reconstituição do_ processo, se necessãria.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO No 387, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/0079/80, de
minha autoria, que dispõe sobre o pagamento do repouso semanal remuneração ao empregado comissionista,
feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO No 388, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS/126/80, de
minha autoria, que acrescenta parágrafo úniCo ao árt. II
da Consolidação das Leis do Trabalho; tramitando em
conjunto com o PLS 118/80, feita a reconstituição do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983, - Henn"que
Salrtillo.
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REQUERIMENTO No 392, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos_ termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requc;:iro o desarquivamento do PLS/241/80, de
minha autoria, gue proíbe a participação de capital estrangeiro no ramo de atividade que_especifica, e dá o_uti'as providências, feita a reconstituição do processo_, se
necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. --_"Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO No 393, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos _do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/257 /80, de
minha autoria, que dispõe sobre a ativídade do médico
residente, fixa seus direitos trabalhistas, e dá outras providências, feita a reconstituição do process_o, se necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO No 394, DE 1983
_Senhor Presidente:
Nos_ termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/272/80, de
minha autoria, que fixa normas para a escolha de dirigentes das Universidades e dos estabelecimentos isolados
de ensino superior, feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Sanril/o.
REQUERIMENTO No 395, DE I983
Senhor Presidente:
Nos termos_ do disposto no art. 367 do Regimento Interno~ requeiro o desarquivamento do PLS/281/80, de
minha autoria, que acrescenta dispositivo ao Decreto-lei
n<? 1.691 de 1979, que alterou a legislação da Taxa Rodovi<!ria Única, feita a reconstituição do processo, se necessária.
- Sala das SeSsões; 22 de março de 1983. - Henriftue
Samillo.

REQUERIMENTO No 389, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/202/80, de
minha autoria, que proibe a aquisição de imóveis rurais
nos casos que especifica, e dá oUtras providências, feita a
reC"õ-ilSTítuíção do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO No

39~. ·DE

1983

Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln·
terno, requeiro o dt!sa~quivainento d-o PLS/~0_6/8-0, de
minha autoria, que acrescenta dispositivos à Lei- n~'
6.404, de 15 de dezembro de 1976, feita a reconstitUição
do processo, se necessária.
SaJa das SeSsões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO No 390, DE 1983
Senhqr Presidente;
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln- terno, requeiro o desarquivamento do PLS/222/80, de
minha autoria, que dispõe a respeito -do máximo rigor à
- proteção e fiscalização dos alimentos de consumo humano, irltroduzitldo alterações no Decreto-Lei n'? 986, de
21-l 0-69, feita a -reconstituição do processo, se necesS-áiia.
Sala das Sessões, -22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.

REQUERIMENTO No 397, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/0030/81, de
_ minha autoria, que regulamenta o exercício da profissão
de guarda-vigilante, e dá outras providências, ferta a reconstituição do processo, se n_ecessãria.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO NO 398, DE 1983

REQUERIMENTO No 391, DE 1983
Senhor Presidente:
_ _Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamentri do PLS/235/80, de
minha autoria, que proíbe a participação do capital estrangeiro no caso Cjue espec'ifica, e çlá outras providências, _feita a rec~nstituição do proc~so, se necessãria:
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Sanu1lo.

Senhor_-Pfesidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/107 /81, de
minha autoria, que estabelece normas para a concessão
de incentivos e isenção de impostos no Programa Grande Carajãs e dá outra providências, feita a reconstituição
do processo, se necess~ria.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Henrique
Santil!o.
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REQUERIMENTO N• 399, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln~
terno, requeiro o desarquivamento do PLS/201/81, de

minha autoria, que assegura ao marido o_u companheiro
O direito de ser dependente da mulher segurada da Previ~
dência Social, feita ã. reconstituição do pro-cesso, se rie~
cessâria.
Sala das Sess_ões, 22 de ffiarçO- de 1983. ---Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 400, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS/0020/82; de
minha autoria, que altera o§ J'? do art. 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do
processo, se necessária,
Sala das SesSões:22 de março de 1983. - Henrique
Santillo.
REQUERIMENTO N• 401, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Reginlento Interno, requeiro o desarquivamento do, PLS nt 58, de
1982, qua altera o art, 47_do Decreto-Lei n<:> 227, de 28 de

fevereiro de 1967 - Código de Miiieiação acrescentando-lhe § 29 e renumerando seu parâgrafo único, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 22 de marçci de 1983.- Helvídio Nunes.
REQUERiMENTO N• 402, DE 1983
Senhor Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 101/82, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Passo Fundo/RS, a elevar--em CrS 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete milhões trezentos e vinte e quatro
mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
feita a reconstituição do processo, se neceSsaria:Sala das Sessões, 22 de março de 1983.- Carlos Chiarelli.
REQUERIMENTO N• 403, DE 1983
Senhor Presidente:
Requeiro à Mesa, nos termos do artigo,367 do Regimento Interno do Senado, Federal o desarquivamento
do Projeto de Lei do ~eml<~o n~' 241, d~ 1982,_de minha
autoria.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Benedito
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os requerimentos lidos _s_erào. publicados e incluídos em Ordem do
Dia, nos termos do disposto no ~:~rtigo 279 do Regimento
Interno.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lomanto Júnior, por cessão do nobre Senador
Raimundo Parente. (Pausa.)
S. Ex' nào se encontra presente.
Concedo a palavra ao riobre Senador Alberto Silva.
O SR. Ãi..BERTO SILVA (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocup·o a Tribuna, hoje, para tratar de um assumo que
está preocupando grande parte da população da região
norte de meu Estado, notadamente da Cidade de Parnaíba.
Trata-se de constatação feita por técnicos da Rede
Ferroviãria Fedem! S/ A, de que o trecho ferroviãiio AltosjParnaíba é de b:.iixísSífuafeilda, e por isto a tendência será u de desativar o ramal, por medida de economia.
Para isto, já foi tr~-nSfirido o pessoal das oficinas mecânicas sediadas em Purnaíba para outras unidades da
Rede Ferroviária Federal SjA.
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Ora, Sr._ Presidente, Srs. Senadores, são COisas-desse
nosso Pais: o ramal não_ tem rentabilidade~ _porque não
'tem carga, segundo a RFFSA, e os empresários e comerciantes declaram que não enviam suas mercadOrias por
via ferroviária porque não existe o trem.
Em 1961, quando Jânio Quadros assumiu ó Goverrici,
determinou que fossem desativados os ramais feiroviários considerados deficitários, e a então Esti-ada de
Ferro Central do Piauí foi a prrmeira a fazer parte da lista.
Acontece que eu estava na direção daquela ferroviária,
quando recebi a notícia de que ela seria desativada por
falta do que transportar.
SoficitCi-e obtive, do então Presfdente da Rede Ferroviária Federal S/ A, um prazo para que eu demonstrasse
o absurdo da medida e apresentasse um Plano para recuperação _da Estrada.
Mande_i fazer um levantamento rigoroso do volume de
carga ·que -entrava anualmente no Piauí vinda de vários
pontos do País.
Fiquei surpreso ao verificar que_ 80% dessas mercadorias vinham do Rio de Janeiro e São Paulo, e em termos
redondos representavam 7.000 toneladasjmês, que eram
tnmsportadas, como ainda hoje, por via rodoviária, a
distâncias naquela época, de 3.000 Km.
Propus, então, que toda essa mere<:tdoria viesse por via
marítima diretamente para o Porto de Luís Correia, que,
mesmo inexistindo, poderia ser adaptado para atender_ a
dois pequenos navios de 3.500 toneladas cada, e calado
-de apenas 4 metros.
Esses navios seriam adquiridos pela própria Rede, e
fariam a linha direta Rio/Luís Correia, com mercadoria
geral, e na volta levariam o óleo de babaçu.
Como os navios seriam de pequeno calado, no estuário do Rio lgaraç_u, em Luíz Correia, seria construído
um simples trapiche de concreto, para atender a carga e
descarga, funcionando como pier, tal como aconteceu
durante muitos anos com trapiche semelhante em Fortaleza, em pleno mar aberto, ante.s de ser construído o Porto --de Mucuripe.
Por outro lado, como os navios partiam do Rio de Janeiro, dircto a Luíz Correia, e vice-versa, sempre com
carga comp!et:l, s_1:1a rentabilidade_e_ra.__muito alta,~ ~1~
se pagavam cm cinco anos.
As.-;im, o mmal ferroviário ora em discussão, LUIZ
CORREIA/PARNAIBA/TERESINA, teria um movimento diário de 200 toneladas, o que era suficiente para
garantir sua rentabilidade.
E!:õte plano qUe elabOrei em 1961 para a Estrada de
Ferro CC:ntral do Piauí fõi levado ao conhecimento doPr(!sidente Jânio Quadros pelo então Senador Mendonça
Clark, ~ _aprovado, tendo o Presidente da Rede Ferroviária Federal S/ A recebido ordem de encorriendar os
dois navios aos eSlaleiros nacionais, e colocar na Central
do Piauí as locomotivas e os carros de carga necessários
no programa marítimo-ferroviário proposto. Claro que
com a renúncia de Jil:nio, todo o programa foi por água
abaixo, mas ficou provado que o ramal não era deficitário. Faltava era criatividade e açào.
Hoje as coisas se passam da mesma forma, só que o esquema sofreri<J uma pequena alteração.
A solução agora será tr~:~nsportar combustível de Teresina para Parnaíba por via ferroviária, -e não rodoviária
como acontece.
Aliás, a Constituição manda que os combustíveis
líquidos, acima de uma determinada distância, sejam
transportados por via ferroviária.
De Teresina a Parnaíba, mais de 100 mil litros de com~
bustível por dia são transportados por via rodoviária.
Com efeito, desde que construí e inaugurd, nO meu
Governo, o Terminal de Combustíveis de Teresina, garantindo no Piaui o mesmo preço do combustível que vigorava nas capitais do litoral braSileiro, o aumento de
consumo do Estado cresceu verticalmente.
Assim, hoje, Parnaíba pode ter um depósito de combustível com capacidade para 200.000 litros no próprio
pátio da estrada âe- ferro, e para isto a Rede Ferroviária
_Federal S/ A colocará uin trem diário TERESINA/PARNAIBA para transportar este combustível.

SO cOm este ffcte, o ramal passará a ser altamente rentável.
Por outro lado, chegam a Parnaíba, partindo de Teresina, cerca de 20 caminhões diários com carga vinda do
Sul do País.
-SãO geralmente caminhões de 15 toneladas, que têm
_ que percorrer os 340 Km, que separam Teresina de -Parnaíba, gastando óleo diesel, pneumáticos, etc.
Estudos feitos pelos técnicos da Rede Ferrovíária Federai S/ A, sediados ainda e~ P_arnaíba revelam que, se a
Empresa colocasse um trem diário com 20 pranchas à
disposição desses camioneiros, cobrando um frete igual a
1/3 da despesa feita pelos caminhões, a Rede Ferroviária
Fidúal S/A gailliaria inuito dinheiro, os camioneiros
também, e o Pais economizaria combustível.
Faço, assim, um apelo, em primeiro lugar, ao meu estimado amigo Coronel Carlos Alufzio Weber, atual Presidente da Rede Ferroviária Federal SjA, que determine
o estudo desta proposta, e em seguida autorize sua exe~
cuçào.
Como as passagens dos ônibus, de Teresina a Parnaíba, estão cada vez mais caras, a Rede Ferroviária Federal S/ A, poderia colocar mais trens de passageiros e cargã diariamente, que- certamente viajariam lotados.
Com esta providência ela estará contribuindo para geração de novos empregos no Piauí, acelerando o descnvolvímento .daquela sofrida "unidade da Federação, da
qual com muito orgulho sou representante nesta Casa.
Apelo, também, neste instante, para a ban_cada do
Piauí com assento nesta Casa, os eminentes Senadores
Hclvídio Nunes e João Lobo, para que formem comigo
nesta nova batalha de defesa do interesse do Piauf, não
deixando que s_e desative o ramal ferroviário ParnafbajTcrcsina.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavura ao nobre' Senador Gastão MüllerL (Pausa.)
S. Ex~ desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins. (Pausa.]_

S. Ex~ não está presente.
Concedo a -pãlavra .:i.o nobre Senador José Fragelli.
(Pau.1·a.)

S. Ex~ n-ãO- está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pau.m.)
S. Ex~ não está presente.
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
(Pausa.)

S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santi !lo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronuncia o seguinte discurso. __Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente,
Srs. Senadore.~-;
Pretendia consignar apenas uma comunicação breve a
esta Casa, em torno da preocupação de vastos setores da
sociedade brasileira com o desenvolvimento de um setor
importantíssimo de nossa Economia, a afetar a vida, hoje, de todos nós, que é o da lnformâtica. A preocupação,
Sr. Presidente, que deve ser manifesta aqui, -é quanto a
notícias vci~uladas por vários órgãos da Imprensa brasileira, dando-nos conta de que os Srs. Ministros da ã!'ea
económica, mais precisamente a Sr. Delfim Netto e o Sr.
Ernane Galvêas, que amanhã ouviremos nesta Casa, estariam empenhados em ceder a determinadas pressões
realizadas pela indústria multinacional da Informática,
no sentido de que se_ rompesse a chamada reserva de
m~rcado para os mini e miCrocomputadores.
MUnifesto esta preocupação, que não é só minha estou certo - como já disse é de vastos setores da sociedade brasileira, principalmente levando-se em conta ser
esse se_tor definidor da civilização que se aproxima do
ano 2000, sei o desenvolvimento indePendente, autónOmo, dess_c sctor o responsável por qualquer sociedade in...
depcn~ente a aproximar-se do ano 2000, e ainda
levando-se em conta o fato de, atravessando um ano extremamente difícil, como foi o de 82, ser o setor da Informática aquele que obteve quase 30% de crescimento nes-
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se mesmo período no Brasil, portanto em franco desenvolvimento, em franca expansão, para gáudio nosso para gáudio nosso,· repito,
Todos sabemos existir um órgão, uma instituição especial diretamcntc vinc_ulada à Presidência da República,
a Secretaria Especial de Informática- SEI, responsável
pela coordenação da política de inform~1ica no Pals, Secretaria essa que tem desempenhado importante função
na defesa dos interesses brasileiros, ê bom que se diga, é
importi.lnte que se frise. E s_obretudo indispensável que se
digu que, sob a coordenação dessa Secretaria, a indústria
de informátícu brasileira, que em 1976 conseguia cobrir
apenas parcos 15% do mercado brasileiro, teve em 1982
já a cobertura de mais de 50% do mercado brasileiro,
através das indústrias brasileiras, das indústrias nacionais, essas mesmas indústrias que cm 1976 - o ano de
inauguração da reserva de mercado para micro e minicomputadores dentro do País empresas brasileíras, essas
mesmas empresas que naquele ano eram apenas 4 no
País., hoje são 57 e futuraram em-81 mais de 100 bilhões
de cruzeiros, tendo sido responsáveis p-ela importação
apenas de 10 bilhões de cruzeiros, significando com isso
que o índice de nucionalizaçào de seus produtos é superior a 90%.
Daí ressaltar-se as condições financeiras razoavelmente boas deste setor em ano extremamente difícil, daf
registrar-se a nossa preocupação acer-ca de notícias que
se repetem, notícias que se estão repetindo, no sentido de
que a área econômica do Governo Federal, em oposição
à SEl, em oposição à Secretaria Especial de Informática,
estaria querendo entregar mais esse_setor da Economia
brasileira à sanha das multinacionais, mais precisamente
à IBM, à Burroughs e a outras muito com!!ntadas.
Portanto, Sr. Presidente, é com extrema preocupação
que registro us declaruçõCs do Presidente da ABICOMP
- Associação Brusileira da Indústria de Computação,que Congrega hoje 57 importantes indústrias nacionais;
portanto, é com preocupação que registro as palavras do
Presidente da ABICOnP, que ressalta, que denuncia o
fato de que o Sr. Ministro Delfim Netto) o Sr. Ministro
Ernane Galv_êas, o Sr. Carlos Langoni, presidente do
Banco Central, estariam dispostos a entregar de mão bCijada, às empresas multinacion:iis; mais--esse setor da indústria nacional, sob o pretexto, pretexto esse assenhoreado pelu Câmara de· Comércio dos Estados Unidos,
que acaba de publicar documento ressaltando a necessidude de o Brasil abrir us suas portas à liberdade de mercado, a pretexto de que a indústria brasileira não tem
condições financeiras nem tetnológicas para competir
com as empresas- estrangeiras, o que· não é verdade, em
hipótese alguma. Os números, as estatísticas, os balanços
dessas empresas estlio ui a indicar a situação financeira
saudável das empresas brusileiias desse setcir, tOdas elas
ligadas hoje, inclusive, a grupos- ec_onômicos aUtosustentáveis. Ao mesmo tempo ê preciso ressaltar também a competência te1:nológica dos brasileiros nesse setor de mini e microcomputudores. Não é verdade que
não podem competir. Pelo contrário. O que querem mesmo é fal:cr com esse setor impõrtantfssiinO-estratégfco
para a segurançu nacional, o que querem mesmo é fazer
o que fiieram com outros setorcs da economia brasileira,
exercer aqui dentro o Dumping capaz de esmagar, através de preços artificialmente baixos dos grandes conglomerados multinacionais, dos grandes conglomerados
trunsnacionais, esmagar a iniciativa genuinamente brasileira que trubalha pela independência e pela autonomia
do País.
Sr. Presidente, registro esta. denúncia em nome de nosso Partido, em nome do PMDB e, estou certo, em nome
das Oposiçôes brasileiras. Esta denúncia precisa ficar registrada nesta Casa. empresa brasileira de informáticaestou certo - ter-nos-á ao seu lado, solidários na luta
pela defc.~a dos interesses do País.
O Sr. Affimso Camargo - Permite-me V. Ex~ um
uparte'!

O SR. HENRIQUESANTILLO- Ouço o nobre Senador Affonso Camargo, com muito prazer.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Ajfrm.w Camargo - Nobre Senador Henrique
S-anti[[o, é da maior gravidade e da maior importância o
aSsunto que V. Exi levanta hoje aqui, neste Plenár-io,
principnlmente neste momento em que o País e todos_ os
homens responsáveis pelo Brasil sentem que o grande
trabulho que terá que ser feito, principalmente pelo Congresso Nucional, é exatamente a defesa da economia brasileira. Estamos percebendo, neste momento em que o
Puís se endivida e. em -que há dúvida se a dívida é administrável ou não, na hora, inctusive, em que os Ministros
-da área económica estão sendo chamados a comparecer
ao Scnudo Federal e à Câmara_ dos Deputados para ex-· pficar realmente qual é a situação de endividamento do
Puís, todos sabendo o tipo de innuência que o endividamento ucaba ~.:uusando à economia do País, percebemos
que é_ de ubsoluta oportunid<~de o problema levantado
pÕi V. Ex~ este problema tem que ser aprofundado, e
nã-o só este como os de outros setores da economia do
País que poderão ser comprometidos nos próximos anos.
Congratulo-me com V.Ex~ por ter levantado este problema. Realffiente é seriíssimo. Aproveito o ensejo, em decorrência das suas palavras, para dizer que seria o caso
de examinarmos a Comissão de Economia do Senado, as
vantagens e o interresse de trazer a este orgão técnico,
pura um debute conosco, exatamente _a,s pessoas que representam hoje o setor de informática na economia brasileira. Precisamos assumir esses problemas como Congresso Naciona1, como Senado, como Câmara dos Deputado~'>· Se não_ defendermos a nossa economia, quem
vai defendê-la?! Aproveitando ainda o pronunciamento
de V. Ex~.sugeriria ao Senador Severo Gomes, hoje Pre~
sidente_ em exercício da Comissão_ de Economia,_ para
que convoque as pessoas interessadas no Setor, a fim de
exporem suas preocupações no Senado Federal.
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tará frustrundo milhões de brasileiros, e essa frustração,
-obviai11erite,---rião -será boa para ninguém.
Mas como eu estava inicialmente dizendo, ninguêm
desconhece a importância de.'\se assunto para o País; ninguéni -desconheCe que ele estará, nos. próximos anos, adquirindo maior relevo ainda. Todos sabemos o que os
Estados Unidos, o que a Europa Ocidental, o que o Japão, hoje, aplicam neste setor industrial da sua economia. Aplicam fábulas nesse setor e os defendem com
unhus e dentes. O Japão, então, defende, porque sabe, é
consciente de que quanto mais aplica, quanto mais o defende, está se projetando para o ano 2000.
Com todos se-Us problemas, um país como o Brasil não
pode descuidar-se disso. E olhem bem, Srs. Senadores!
Se descuiciarmos, farão com a informática Q que estão
querendo fazer com Carajás, o que estão querendo fazer
com os Cerrados, o que_esião querendo fazer com a Ama_,
zónia Oriental, e_ o que fizeram com a bauxita e com o
alumínio deste _País.
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V.Exa. um aparte?

OSR. HENRIQUESANTILLO-Ouço V. Ex•, com
prazer.

O Sr. Alherrv Silm- Nobre Senador, estamos acompanhando, com o maior interesse, a colocação que V .Exa. faz sobre esse importante problema. Gostaria de indagar u V.Exa. o seguinte: as cinqUçnta e quatro empre~
sas devem manter uma equipe de técnTc"os 'do mais alto
nível, além de operários especializados e semiespecializados na proporção de quantos, mais ou menos?
Em segundo lugar, diz-se que a indústria nacional não
tem capacidade para competir. Há um mercado, afinal
de contus, existem os supercomputadores, existem poucos no mundo- e existe uma gama que todos os países
fabricam. Creio que bastava que ficássemos nessa gama
c já teríamos 50% do mercado garantido. V .Exa. tem razão em propor um projeto lei para prqteger tão importante setor du. econom-ia nacional.

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Agradeço o aparte do eminente Senador Affonso Cam~rgó. Tem inteira
razão V. Ex~ Veja V. Ex~ o drama vivido pelo.Congresso
Nacional: aquela luta pelas prerrogativas, aqUele drama
vivido por todos nós, de discurssõeS que· nos parecem
ir1ócuas, u encontrar burreíras extremamente refratárias,envolvendo o núcleo de poder de decisão nc!st~ País. No
que diz respeito à política económica,. então- nem se fala.
- Todas as decisões são altamente centralizadas e. tomadas
à revelia do Congresso Nacional- eu diria totalmente à
reveliu do Congresso Nacionat -,porque, quando muito, são tomadas através de de1:reto-leí que neste Congresso aparta sem poder ser alterado: ou se aprova como
vem ou se rejeita no todo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex• tem inteira
razão. Eu não tenho números exatos de quantas pessoas
ou quantos técnicos estão direta ou indiretamente envolvidos nessa indústria, mas é um número c.onsiderâvel. O
faturamenlO dess_e s.etor industrial em 1982 foi de 100 bilhões de cruzeiros. Então é um setor iinp"ortante, hoje, da
eConomia brasilei.ra, sem sombra de dúvida.

Aliás: hoje há dcclaraç.ões de váriós líderes, do PDS ·
mesmo, a respeito do decreto-lei que altera a lei salarial.
Ou _o_Congresso Nacional o aprovà como veio ou o rejeitu totalmente, porqu.e não há negocíações. A verdade é
que o Congresso Nacional não· ter:n a mínima independ~ncia para discutí{ e decidir quanto a esses assuntos e
não tem independência, infelizmente, o partido que dá
apoio ao Governo - PDS - aliás, por declaração de
sua própria liderança, Como esta~a dizendo, V. Ex•
bem o diss_c, _no que diz respeito à política econômica,
nem se. fula. Veja V. Ex• que o Ca~o. por exemplO, da
proteçi'io <1 indústria de; imformática é importante. Volto
a rc.<osaltar que existem setores, no Governo Federal, que
defendem a política a tua!, que é a de reserva de mercado
p~1ru os mini e microcomputadores às empresas brasileiras. Essa política não é definida por uma lei, eminente
Senador. Não! Como tudo; em politica econômica, ela é
definida por Po-rtarí~s ministeríais, que podeffi ser revo- gada~ da noite paru o dia. E por isso que estou també~
an]Jncianóo a (.!Sta._Casa que, nos próximos dias, estarei
apresentando a'ó" SenadO Federul um projetO de fer eStabelecendo, atràvés de lei votada pelo Congresso Nacional, u reserva de mercado; que já existe desde 1976, mas
rorC•on-cCssào-afravés de- meras portarias, sem nerlhuma
discur~~Sào pelO COngreSso Nacional. PortailtO;V. Ex•.
tCfii toda--a f::i.zão~·A Comissão de Economia discutirá
este ussunto, tainbém o Congresso Nacional discutirá
este assunto, porque é preciso que ele seja discutido. E
pre:c'íSo que O Cõn-gí'CSso NU:C!Onal assuma o seU papel
riCStc mom-ento decisivo da História do País, ou então es-

Agora, há determinadas questões que eu ·não ente'ndo,
de contradições internas deste Governo. Enquanto existe
a SEI, com áreas militares, defendendo ardorosamente a
política hoje adotadu_ pelo Governo, que é a de reserva
de mercado, nós V<lmos encontrar órgãos do próprio Governo entregues a uma mult.inacional, no setor de informática. Por exemplo: a ELETRONORTE paga mais de
60 milhões de cruzeiros, por mês, de aluguel de computa~
dores a empresas multinacionis, esses 60 milhões de cru~
zeiros por mês :..'Criam suficientes para manter uma outra
indústria nacional, se houvesse, obviamente,_ na ELETRONORTE um processo de descentralização do processo de COmputUtização. Todos os técnicos são unânimes cm dizei' que isso ê: possível, que é possível, hoje, a
indústria brasileira, já com a sua requintada sofisticação,
atender a qualquer necessidade brasileira do setor.
E o Scnaóo Federal, ~través do PRO DAS EN, peivilegia turribéri1 uma multinacional, a mais po'derosa da
úrea, é bom que se diga. O:; técnicos sãq unânímeS em
ufírmur que, mesm_o no Senado Federal, çom um Processo de descentralização, que precisaria obviamente. ser
discutido e estudado, seria passivei prestigiar tàmbém as
empresas brasileiras do setor. Quero afirmar aqui. Companheiros Senadores, que na !º-Secretaria, estou certo,
terei _o upoio da totalidade da Mesa Diretora, para que o
PRODASEN, a partir de agora, passe a pretigiar, a privilt:glar as empresas brasileiras do setor, e não a·IBM.
Que não continue a prestigiar a IBM.
Este é outro an-úncio que faria a esta Casa. Estamos
realizando um estudo para a apresentaç-ão de um projeto

Aipda mais, só as empresas brasileiras deste setor faturafam 100 bilhões de cruzeirOs, sem contar as multina- •
donuis, é óbvio.
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à Mesa Dirctora do Senado e a este Plenário de agilização de informações aos parlamentares nesta Casa, incluindo o PRODASEN, c,_cntre um dos itens, eu diria
mais importõ.Jnte:.; da proposta será o privilcgiamento da
iniciativa nacional, da empresa brasileira no setor de Informútica.

Sr. Presidente, fica portanto a nossa ·solidariedade à
Associação Brasileira de Computadores c PCriférícos
ABICOrvtP que tem a solidariedade não da Oposição,

mas, estou certo, a do PDS, como tem, estou certo também, a solidaríedade de outros setores do Governo Federal.
Fica, também, registrado uma outra preocupação, Sr.
Presidente, paralela a esta, que é a de precisarmos nos
debruçur aqui no sentido de votarmos leis que protejam
a privacidudc do cidadãO brasileiro, ameaçada, eu diria,
vio!entumente, pela própria evolução da Informática,
pelo próprio desenvolvimento da loformát_i~a._ "E é bom
que se coloque isto na Ordem do Dia, aqui, sobretudo
levando-se em conta o que ocorreu há poucos dias no
Pul:ldo do Planalto, no Gabinete do Presidente da República. Ora, se o Presidente da República, nes1C País,
submete-se a ''grampeamento", imaginemos nós, o Cidadão comum.
O Congresso Nacional, o Senado Federal, através de
suas Comissões, através de seu Plenário, debruçar-se
sobre esta questão, a meu ver, é iiradiàvel. E preciSo que
o Congresso Nacional estabeleça uma legislação que
proteja o cidadão brasileiro. Esta é a violência do futuro,
que j{l se faz presente no País. E a violência que se cometerá comra o cidadão no futuro, fnas que já se vislumbra,
agora, os primeiros esboços de ferir os direitos de uma
infinidade de brasileiros.
De sorte, Sr. Presidente, que eu, colocando ao mesmo
tempo, a preocupação quanto" à defesa da indústria brasileira de informática, coloco, também, e paralelamente,
a minha preocupação no sentido de estabelecermos uma
legisluçào que defenda o cidadão brasileiro da própria
evolução da Informática, que poderti ferir, que poderá
violentar, a sua privacidade, o seu direito à privacidade.
Ao mesmo tempo, registro uma outra preocupação,
que é a dos trabalhadores da Informática; não é dos patrões da Informática, é a dos trabalhadores da Informática, é a dos milhares de assalariados da Informática,
quer no processo industrial, quer no processo de computaçi'io do País, trabalhadores esses que-estão lutando por
um projeto de lei, já aprovado pela Câmara FeOeral, que
regulamenta a sua profissão e que se encontra neste Sj!nado, há várk•s meses, sem prosseguimento. Registro
esta preocupação, esta minha solidariedade aos trabalhadores da Inform;:ítica e faço apelo à Casa, para que
este projeto, já aprovado pela Câmara, tenha prosseguimento, no sentido de verem os profissionais da Informática a sua profissão devidamente regulamentada.
Era o que tina a dizer, Sr. Presidente, registrando, portanto, estas preocupações e fazendo este apelo final a todos os Srs. Senadores. Obrigado.
O Sr. Aloysio Chaves - Peço a palavra como líder.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Conce_do a
palavra ao ilustre Senador Aloysio Chaves, _como Líder.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Congratulo»me inicialmente com o nobre Senador
Henrique Santillo pela justiça que fez ao Governo, no
início do seu discurso, ao ressaltar a preocupação permanente da Secretaria Especial de Informática a respeito du
condição dessa política no Brasil, preservando os altos
interesses nacionais.
Congratulo-me com S. Ex• na medida exala em que
ressaltou já os efeitos benc;{iços dessa política do-Governo, tanto assim que, em menos de um quinqüênio, de
15%, essa indústria nacional passou a ter uma participação da ordem _de_50%.
Quero declarar ao Senado, em nome do Governo e da
Maioria, que a nossa preocupação não é outra senão a
de preservar o interesse deste País num problema que t:
de vital importância para o desenvolvimento do Brasil.
Nós sabemos que da mesma maneira que a automação
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dominou os processos modernos de produção industrial,
criando, a partir da Segunda Guerra Mundial, uma revolução tecnológica que modificou a fisionomia do Mundo, da mesma maneira a Informática está conduzindo,
orientando os destinos das nações que pretendem
afirmar-se, assegurar a sua independência, conquistando
um lugar de destaque no concerto universaL
O exemplo que S. Ex~ citou do Japão é sobejamente
conhecido e é este bom exemplo, no sentido de preservar
o interesse nacional que nós estamos acautelando no
BrasiL
A propósito, devo dizer que, dentro dessa orientação,
foram fixadas diretrizes para a poHtica nacional de Informática. Há poucos dias, o eminente Ministro Danilo
Venturini teve a gentileza de reunir o Líder e ViceLíderes do PDS para fazer uma exposição a esse-respeito, que se completa na próxima quinta-feira e que visa
exatamente dar ao Partido do Governo, ao Partido que
faz a sustentaç-do política do Governo no Congresso os
subsídios necessários para serem transmitidos a toda a
Casa.
Dentro desse objetivo da põlítica nacional de InfOrmática, o cerne é a capacitação tecnológica do País no Setor, para o melhor atendimento dos programas prioritários do desenvolvimento económico e social e o fortalecimento do Poder Nacional.
As apliç~ções da Jnformática estendem-se a todas as
atividades da sociedade e podem servir à multiplicação
do esforço físico e intelectual do homem, como instrumento de-dinamização e aperfeiçoamento:
1) na tomada de decisões a nivel nacional;
2) na elaboração, execução e controle do planejaw
menta;
3) na realização dos projetaS de trarisformação social para o a tingimento de melhores níveis de bem-estar;
4) na solução de problemas dos setores cruciais da
-energia, agricultura, abastecimento, educação, saúde e
defesa nacional;
5) no esforço de desburocratização, a nível governamental e privado;
-~ no ·aurii.ento da produtividade e da competitividade das empresas nacionais, em espe-cial daq~elas de pequeno e médio porte; e
7) no esforço de descentralização da economia e melhor distribuição do desenvolvimento por todo o território nacional.
Dentro desse principio, forãm estabelecidas as dlretnzes, que estão sendo seguidas rigorosamente pela Secretaria Especial de Informática, sob a surpervisão do eminente Ministro Danilo Venturine, destacando:
I. O estímulo e a participação governamentais em
favor da geração e absorção das tecnologias de insumos,
componentes, equipamentos, programas e serviços empregados pela Informática.
Nesse sentido, estão sendo adotadas e adotar-se-ão
medidas visando:
a) coordenar a atuação dos órgãos responsáveis pelo
processo de formação, treinamento e aperfeiçoamento
de recursos humanos;
b) conjugar e coordenar os esforços diferenciados de
laboratórios e grupos universitários, centros e institutos
de pesquisas e desenvolvimento, e núcleos de pesquisa e
deSenvolvimento nas empresas;
c)incentivar e viabilizar o fortalecimento e criação de
laboratórios e grupos universitários, resPonsáveis pelas
atividades de pesquisa e desenvolvimento de ponta e pela
formação dos recursos humanos necessários a realização
das atividades dos de~ajs segmentos;
d)conjugar mecanismos e inst~u~entos de i~centivo e
proteção para favorecer a criação e crescimento de núcleos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas em~
presas nacionais; e
e) criar um sistema ~e pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para a Informâtica, coordenado por instituto especializado, dotado de autonomia e constituído sob
a forma de sociedade anônima, para promover a geração
de economias externas de pesquisa e desenvolvimento
para empresas, laboratórios, centrOs, institutos e
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usuários, bem como facilitar-lhes o acesso a informações
e recursos da Informática.
2-.- A capacitação nacional na produção de ~ompo
nentes eletrônicos lineares e digitais, na produção de
componentes eletromecânicos e na produção e tratamento de insumos básicos para esses componentes.
Para alcançai essa capacitaçào,a política adotada pela
Secretaria Especial de Informática providenc:iará no sentido:
a) do estudo e a ativação de mecanismos de controle
e acompanhamento à produção e comercialização dos
insumos considerados essenciais à- estratégia de cap"acitação nacional:
b) dQ_estudo, a ativação e a coordenação da aplicação de mecanismos de fomento e proteção à produção
de componentes eletromecânicos e de circuitos iii.fC:grados lineares e digitais; e
c) a estensão da atuaçào do Estado atéo a _criação, se
necessário, de empresas no setor da Microeletrõnica, de
áreas afins e de suas tecnologias paralelas.

3. O fomento e a proteção governamentais dirigidas
à viabiliza~ão tecnológica e comerciai das empresas na-

cionais produtoras de equipamentos e sistemas.
A fim de realizar essas atividades, serão:
a) mantidos e aperfeiçoados os mecanismos e instrumentos de mercado e controle de importações nas faixas
dos microcomputadores, minicomputadores e seus periféricos; e
b) ampliada a aplicação desses mecanismos e instrumentos à de produção de equipamentos de pequeno
médio porte por empresas nacionais:
4. O iricenfiVo, o estimulo e a orientação governamentais encaminhados para o desenvolvimento da indústria nacional de_ "software" e ser'iiços.
Para isso, será coordenada a atuaçào governamental,
a fim de fomentar:
a) o desenvolvimento de sistemas operacionais;
b)_ a_eiaboraçào de programas de suporte aplicação,
c) a produção de programas de controle de processos, de sistemas de processamento distribuído e de redes
de comunicação de dados;

e

e

a geração de "software" para bancos de dados; e
a compatibilização de programas para equipamentos difere_ntes.
Em conseqüência, tomar-se-ào providências ti.o Senti»
do de:
aJ verificar a conveniência da continuidade da participação acionária, direta ou indireta da União, nos empreendimentos industriais na área da lnformárica; e
b) examinar a necessidade de promover ou acentuar
essa participação nas empresas, c:ujas atividades a justifiquem.
9. A exe_cução apropriada desta Política com a mobilização e aplicação coordenadas de recursos financeiros.
A constituição desses recursos e sua administração serão viabilizadas:
a} pela instituição de um Fundo para Ati vidades_ de
Informática (F AI); e
b) pela atribuição da competência para administrálo a uma única entidade.
10. O aperfeiçoamento das formas de cooperação internacional para o reforço da capacidade tecnológica e a
proteção do interesse nacional, no campo da Informática.
Essa cooperação será considerada:
a) nos casos em que ficar demonstrada a vontade de
participação privada estrangeira nos termos ditados pelo
interesse nacional; e
b) nos foros bilaterais e multinacionaiS, habilitados a
uma troca de experiência e conhecimentos vantajosa
para todas as ·partes.
ll. A direção das atividades relacionadas com a Informática por um só orgão, que ocupe o mais alto escalão hierárquico, compat1vel com as normas legais vigentes.
d)
e)
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O Govern-o dispensará o apoio- pOlítico necessário ao
melhor desempenho desse órgão, conferindowlhe:.

a autonomia corresPondente à importância de
suas atribuições; e
b} a faculdade de administrar õ Fundo para Atividaa}

des de Informática.
12. A orientãçào, predominantemente de cunho
político, das atividades da inforffi-áticã~ qlle leve em con-

ta, além dos aspectos técnicos, a necessidade maior de

preservar e aprimorar nossas tradições culturais e de
apoiar o esforço desempenhado pelo povo brasileiro
'para alcançar melhores estágios _de bem-estar.
Como se vê, sr. Presidente, estas são as diretrizes, diretrizes que consultam, de maneira indiscutível, de forma
clara, nítida, os melhores interesses nacionais._ E louvo o
Sr. Ministro Danilo Ventu_rinlpela sua preocupação de
informar o Congresso, de informar o Senado, como faz,
através da Liderança. E me coloco, neste momento como
em qualquer oportunidade, à disposiçã.o dos meus eminentes colegas de Oposição para prestar qualquer esclarecimento a respeito deste assunto, que é da mais alta importância para o desenvolvimento deste País e para a segurança nacional.
O Sr. Virgaio Távora- V.
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Ex~

O SR. ALOYSIO CHAVES prazer.

permite um aparte?
Pois não, com muito

O Sr. Virgl1io Távora- Meu caro Líder, enquanto ouvia o -externar das preocupações do eminente Senador
por Goiãs, nós, ComO sorilos --carteSíárioS, fOmos às fontes. Não encontramos -o-MinistrO Delfim, mas conseguimos ligação Com o Ministro Galvêas. Podemos afirmar à
Casa - palavras de S. Exf queamanhã estará aqui...__ que
carece de qualquer base a informação em espécie. Quer
dizer, realmente há reserva de domínio para a indústria
nacional no setor dos míni e microcomputadores.

O SR. ALOYSIÚ CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a informação que acaba de ser acrescentada ao
meu pronunciamento elucida perfeitamente esSa matéria
e esbate qualquer dúvida a respeitO deste assunto._
O Sr. Henrique Santil/o- Perniite V. Ex• uni aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço V. Exf, nobre
Senador Henrique Santillo.
O Sr. Henrique SanÚllo- Gostaria de dizer a V. Ex•
c-om todo o respeito, como disse no meu discurso, qUereconheço a preocupação, inclusive, do Partido de V. Ex•
em defender essa reserva de mercado. Jã ouvi vãrios pronunci.amentos de companheiros de V. Ex• tanto nesta
Casa, cOmo de companheíros deputadõs federais, defendendo a política de informática adotada pela Secretaria
Especial de Informática. Mas essas preocupações não
são miilhas, t:omo eu disse, elas são preocupações registradas na impren~a nacional pelo Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de- Computação e·f>erifêricos, o Sr. Antônio Carlos Barbosa Viana, que, em
vários jornais do País, textualmente afirmou isto que- V.
Ex~ acaba de dizer, que o General Venturini estava, inclusive, orientando as bancadas do PDS no sentido de
defender a política atuat de informática adotada pelo
Governo, o que nos causa prazer. Nós estamos juntos,
sob este aspecto, estamos sob o mesmo manto de idéias a
respeito deste assunto. Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Viana declara, textualmente, que os Ministros da área eco- _
nômica estariatri trabalhando no sentido de romper com
esta reserva, permitindo-se às empresas multinacionais
que também avançassem nesse setor da economia. São
palavras textuais do Sr. Antonio Carlos Barbosa Viana.
Agora, se o eminente Senador Virgílio Távora aqui expressa palavras ditas pelo Ministro da Fazenda, Emane
Galvêas, de que isto não é_verdadeiro, ainda fica a dúvida. Ainda fica a dúvida, porque seria preciso ouvir o Sr.
Ministro Delfim Netto, porque o Sr. Ministro Galvêas
tem dito muita coisa que tem dado_ pelo contrário, tem
acontecido-o contrário. A Nação toda sabe disso. Até o
Sr. Delfiin Netto tetri preconizado coisas que, na verdade, acontecem justamente o contrário. De qualquer for-

ma, a palavra do Sr. Mínistro Delfim Netto precisaria
set Ouvida a respeito disso. O Ministro Emane Galvéas,
na verdade. hoje: tem pouca autoridade para falar dissociadamente do Miilistro Delfim Netto nesse Óoverno.
Nós ·sabemos disso, não estamos aqui dizendo nenhuma
_novidade, to_do _Q_BrasJLsabe diss_o. Gostaria, mais uma
vez, de frisar que é importante, muito importante mesmo
o posicionamento de V. Ex• pelo partido de V. Ex•, na
defesa intransigente dessa política de reserva de mercado
para micro e minicomputadores das empresas brasilei-

ras.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, sempre
há uma reserva, se os esclarecimentos são prestados, me
parece que completos, minuciosos, sempre se procura
uma reserva. Enfim, o que se quer -é argüir uma suspeição evidentemente_ infundada, porque se o nobre Senador 'Virgílio Távora vem de ter uma comunicação teleiôniCa com o Ministro Ernani Galvêas e complementa a
minha informaçãO, aduzindo o dado que acabou de
apresentar ao Senado, eu creio que a questão está perfeitamente colocada e perfeitamente esclarecida.
O nobre Senador Henrique Santillo, ressaltou, no seu
pronunciamento, que a Secretaria Especial de Informática adotou uma importante,repito as palavras de S. Ex•,
pOsição i'la defesa dos interesses brasileiros. E por esta
Secretaria de Informática responde o próprio Ministro
Danilo Venturin1;cujas diretrizes acabei de ler para oconhecimento do Senado, diretrize"s que foram complementadas pela informação oportuna do eminente Senador Virgílio Távora.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio, portanto que a
Maioria," em assunto da maiS alta importância para este
País, deu, como lhe competia, as iriforrilaÇões-indispensáveis ao Senãdo da República. (Muito bem!)
O SR~ PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Encontra-se
na Ca:Sa o -Sr. Fernando Henrique Cardoso, suplente
convocado da representação do Estado de São Paulo, em
__ yirtude de renúncia do titular, Senador Franco Mpn_to-

ro.
S. Ex-' encaminhou à me!ia o diploma, que será publicado na forma regimental.
E_o seguinte o diploma encaminhado à Mesa

Acompanhado da Comissão designada, dá entrada
em plenário o Sr. Femando Henrique Cardoso, prestando-juluo à Mesa o seguinte compromisso regimental:
··Prometo guardar a Constituição e as leis do pafs,
deúinpenhar fiel e lealmente o mandato de Senador
que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil". (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Declaro cm-possado, Senador da República, o nobre Sr, Fernando
Henrique Cardoso, que· integrará, no Senado, a representação do Estado de São Paulo.
A partir deste momento, S. Ex• passará a participar
dos trabalhoS da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida petO.Sr. l9-5eCretário.

E lida a seguinte
Brasília, 22 de março de 1983
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à
vista do dispoSto no ait. 7'~ do Regimento Interno, que,
assumindo nesta data a representação do Estado de São
Paulo, adotarei o nome parlamentar abaixo consigilado
e integrarei a bancada do PMDB.
Atenciosas saudações, - Fernando Henrique Cardoso
(Assinatura por externso)
Nome parlamentar: Fernando Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A comuniC-:ição lida vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que vai ser lido pelo Sr. }'lSecretário.

E lido o seguinle
Excelentíssimo SenhOr PreSidente do Senado Federal
Em aditamento ao ofício desta Liderança, datado de
19-3-83_ e, nos termos do art. 64, § 29 do Regimento Interno, indico, ainda, a Vossa Excelência, o Senador Lourival Baptista, para a função de Vice-Lfder do Partido Democrático Social.
Reitero a Vossa Excelência os meus protestos de alto
apreço e consideração.
Satã das SesSões, 22 de mã.rço de 1983. -Aloysio Cha·
~·es.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr D~lla) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
E lido o seguinte
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Dispõe sobre a atualização e reajustamento contínuo do valor Uo selo a que se refere a Lei n9 909, de 8
de novembro de 1949, destinado a obter recursos para
assistência à prole dos hansenianos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É atualizado para dez cruzeiros (Cri 10,00) o
valor do selo a que s_e refere a Lei n' 909, de 8 de novembro de 1949, alterada pela Lei n9 5.620, de 4 de novembro de 1970.
Art. 21' A partir da vigência desta lei, o valor a que
se refere o artigo anterior será reajustado anualmente,
com base na variação norriinal das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.
ArL J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.

___
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Designo Comissão formada pelos Srs. Senadores Helvfdio Nunes,
Severo Gomes e Raimundo Parente para introduzir S.
Ex• em plenário, a -fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.)

.Justific__ação

A Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949, editada numa
época em que o Governo mostrou grande preocupação
com o combate à lepra no País, cuidou de "autorizar a
emis-são especial de selos em benefício dos filhos sadios
dos lázaros".
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A matéria foi regulamentada através do Decreto n9
31.684, de 31 de outubro de 1952, tendo o art. }9 desse diploma especificado que "anualmente, durante uma semana (a última do mês de novembro, segundo o dispo"sto
no art. 2~"), que se denominará "Semana de Conlbate à
Lepra", o Departamento dos Correios e Telégrafos fará
uma emissão de selos de taxa adicional de dez centavos
{Cr$ O, lO), os quais serão aplicados à correspondênciaA necessidade do combate à lepra ainda estã presente
em nosso Pais, apesar de decorridos tantos anos, sendo
certo, por outro lado, que os filhos dos portadores dessa

moléstia também continuam a precisar de ajuda.

ê que se subsumiu na inflação

avassaladora e até mesmo, principalmente, nas várias revalorizações monetãría:S ocOrridas no período. Dez centavos de 1952 são hoje uma insignificância tal que nem
basta para pagar o custo de emissão dos selos, quanto
mais para obter recursos aplicáveis na mencionada finalidade.
Daí a indispensabilidade de aprovação do projeto ora
submetido à consideração da Casa.
Sala das Sessões,-22 de março de 1983.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO

CITADA~

LEI N• 909, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1949
Autoriza a emissão especial de selos em beneficio
dos filhos sadios dos lázaros.
O Presidente da República:
Faço saber que o CongresSO Nacional decreta eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 19 ~ o Poder Executivo autorizado a rea]iiar,
anualmente, por intermédio do Ministério da Viação e
Obras Públicas, a partir de 1950, durante uma semana,
que se denominará Semana do Combate à -Lepra, a emissão d_e selos da taxa adicional de dez centavos (0,10) para
serem aplicados à correspondência que transitar pelo território nacionaL
Parágrafo úrHco. O produto da venda dos selos, a
que se refere esta Sociedade de Assistência aos Cázaros,
integrada na Campanha Nacional Contra a Lepra, em
virtude do Decreto-lei n9 4.827, de 12 de outubro de
1942, em beneficio dos filhos sadios de lâáros.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor riã. -data dã. --sua
publicação. _
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de riOvembro de-1949; 1289 da Independência e 619 da República. ~Eurico G. Dutra- Clóvis Pestana - Guilherme da Silveira- Clemente Mariani.

e

LEI N• 5.620, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1970
Fixa novo valor para a tarifa adicional criada pela
Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949 em favor da Federação das Sociedades de Defesa contra a Lepra.
O Presidente_ da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e_ eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 19 O y3_lor do se]Q _da tarifa adicional de que
trata a Lei n9 909, de 8 de novembro de 1949, é elevado
para dez centavos (0,10).
Parágrafo único. As despesas com a emissão do selo
de que trata este artigo serão atendidas com recursos fornecidos pela Federação das So_ciedades de Defesa Contra
a Lepra.
Art. 29 Esta lei eritntra--ein vigor na data de sua
publicaçã,a, reYõgãdas as dispoSições em cOntrário:
Brasília, 4 de novembro de 1970; 149"9 da Independência- e 829 da República,- Emz1io G. Médici- Antônio
Delfim Netto- Hygino C. Corsetti- F. Rocha Lagôa.

(Às Comissões de Constituição e JiiiiiÇ~([e Saúde.)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --O_projeto
lido será publicado e remetido às comissões_ competen-

Os Srs. Se:nadores Que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Funice Michilles- Claudionor Roriz- Odacir Soares- João Castelo- José Sarney- Helvídio NunesCarlos Alberto -- Moacyr Ouarte --Martins Filho Milton Cabral - -Aderbal Jurema - Nilo Coelho Guilherme Palmeira- Jutahy Magalhães- José Ignâcio- Amaral Peixoto- Itamar Franco- Murilo Badaró - Amaral Furlan - FianCo MontorO - F"ertiã.ndo Henrique Cardoso - Benedito Ferreira- José Fragelli - Álvaro Dias - Pedro Simon.

tes.
Sobre a mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 19Secrdãrio.

E lida a seguinte

PARECER N• 38, DE 1983
Da Comissão de Redação

postal que transitar pelo território nacional..."

A pensa o valor do selo
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Reda<;ào final do Projeto de Resolu<;ão rt.' 187, de
1981.

Relator: Senador Albeno Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 187, de 1981, que autoriza o G-overno do
Estado de_ Sergipe a -elevar em CrS 3.530.501.163,00 (três
bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos _e um
mil, ceÍltà e sessenta e três cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 22 de março-de 1983 .. - Lomanto
júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 38; DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituiçã6, e- eu,
- - - - - • Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N', DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de SergijJe a elevar
em CrS 3.530.501.163,00 (três bilhões, quinhentos e
tfinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e
três cruuiros) o montante de sua divida consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. J9 E o Governo do Estado de Sergipe, 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 em Cr$ 3.530.501.163,00
(três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros), corresponden=
tes a 4.780.638 UPC, considerado o Valor nominal da
UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruZeiros e
cinqUênta centavos), vigente emjaneiro/81, a fim de que
possa contratar operação de crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de Sergipe S.A., este na qualidade
de agente financ~iro do ~anca Nacional da HabitaçãoBNH, destinada à constr~ção de Conjuntos Habitacionais e execução de serviços de infra-estrutura, d(mtro do
PLANHAP, 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 publícação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A redação
final lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lfdo pelo Sr.
{9-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 404, DE 1983
Nos ter-mos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imed[ata discl!ssão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n9
IS7f81.
Sala das Sessões, 22 de março de 1983. - Lourival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovado o
requerimento, passa-se à imediata apreciação da reQ:ção.
finaf anteiiOr-mente lida.
Em discussão a redação_ finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.

O SR. PR-ÉSIOENTE (Mo,cyr Dalla)- Está findá a
Hora do Expedient$!.

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do ~rojeto de Lei
da Câmara n<:> 151, d~ 1982 (n<:> 6.76{Jf82, fl'!. Çasa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Paraná e dá outras providências, tendo
PARECERE ORAIS, favoráveis, das Comissões de
Serviço Público_ _Civil e_ de Finanças; e
DEPENDENDO de pareceres das Comissões de
Constituição e.Justiça, sobre o Projeto e a Emenda
de Plenário e, de Serviço Público Civil e de Finanças.
sobre a Emenda.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do dia 16 último, tendo a discussão encerrada, em
primeiro turno, c a _votação- adiada ·em virtude do recebimento de emenda em plenário.
Solicilo do nobre Senador Passos Pôrto o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto e a
emenda de plenário.

O SR. PASSOS PÚRTO (Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, o presente Projeto, entre outras providências, cria cargos na Secrc_taria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paranâ, constantes do Anexo que se incorpora à proposição, -determinando que "as despesas 'decorrentes do
dispos_to nesta lei correrão à conta das dotações orçamentârius próprias do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Paraná ou de outras para esse fim destinadas".
Ao :.~rt. [<:>do Projeto, oferecem-se os seguintes parágrafos que, de logo, devem ser ressaltados:

S 19 No prtmeiro provimento dos cargos criados por esta lei, serão dispensados o interstício e a
escolaridade previstos no art. 19 da Lei n9 6..142, de 5
de julho de 1976, para o preenchimento das vagas finais e intermediárias de cada categoria funcional,
riiediante progreSsão e ascensão, se nenhum dos que
constituírem clientela natural dos referidos cargos
preencher aqueles requisitos.
_§ 3~' Os fup.donários federais, estaduais ou municipais pertencentes a outros órgãos da Administração Pública, que venham prestando initeruptamente serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do
Esta_do do Paraná hã mais de 8 (oito) anos, poderão
concorrer à transposição ou transformação dos respectivos cargos no Quadro Permanente desse Tribunal, na forma a ser estabelecida em regulamento,
desde que haja concordância dos respectivos órgãos
de origem.
§ 4<.> Para os cargos de que trata este artigo só se
nomearão servidores cujos deveres_, direitos e vantagens sejam os definidos e"in estatuto próPrio, na forma do art. 109 da Col'!_stituição Feçleral.
Deu-se realCe aos mencionados parágrafos l?, 3~ e 49
do art. J<.> do Projeto pela evidência da sua inconstitucio-

Março de 1983

nulidade e injuridicidadc. Pretcnde~se uma exceção que
se torna de grande inconveniência para o interesse públiK
co.
Em tempo hábil, o nobre Senador Murilo Badar6 proK
pôs emenda que corresponde cxat<~mente ao nosso ponto
de vista. Saneia os vícios da proposiçãO e torna aproveitável o Projeto sob exame.
Permitimo-nos transcrever, a seguir, as razões aduzidas pelo autor da Emenda nl' l, de Plenário:
Esta emenda tem por fim compatibilizar as implicações do Projeto com a discípfina do Plano de
Classificação de Cargos, mediante supressão dos
parágrafos i'", 31' e41' do art. !I' do Projeto, modificada a redução do parágfafo 21' do mesmo artigo, passando, conseqüentemente, a parágrafo único do aludido dispositivo.
Com efeito, para provimento das categorias funcionais integrantes dos vários Grupos do vigente
Plano de Classificação é c_ondiçàQSine qua nona satisfação dos requisitos da escolaridade, expressamente estabelecidos nos decretos de estrutura dos
mesmos Grupos.
Para o desempenho dos cargos ou empregos a
que são inerentes atividades técnico-profissionais-de
nfvel médio, compreendidas nos seus diversos campos, bem assim as pertinentes ·a áreas específicas do
Serviço Público, induídas as atividades auxiliares, a
nível de apoio operacional, é exigido diploma ou
certificado de conclusão de curso de grau médio ou
habilitação legal equivalente.
Para o exercício das categorias de nível superior é
indispensável a formação universitária, ou seja, diploma de curso superior de ensino, ou habilitação
legal equivalente.
Por seu turno, a progressão funcional e ascensão
funcional estão disciplinadas por legl"slação específica.
O~ I~' do art. l~' do Projeto contraria todos os crítéríos eprincípios vigentes em adn1-ini5traçào de pessoal, genericamente estabdecídos e uniformemente
aplicados, devendo, pois, ser rejeitado, in Umine.
Para se adequar às diretrizes do Plano de Classificação, o ~ 2~' do mesmo art"igO deverá ter a seguinte
redução:
"Art. l~'
§ 2~' O ingresso na categoria funcional de Auxiliar Judiciário fur-se-á na Classe inicial, mediante
concurso público de provas, em que serão verificadas as quafifLcações esseiicíais,- exigidas nas respectivas especificações, para o desempenho das atividades inerentes à classe."
Nos tres Poderes da República já está totalmente
implantado o Plano de Classificação_ de Cargos nas
suas três_ clientelas: originária, secundária e geral.
Como cm termos de técnica de classificação de
cargos e _enquadramento é inexequível a duplicidade
de iriclusão no mesmo Plano, a inclusão nas categorias do Quadro Permanente não poderá ocorrer por
transposição ou trõJnsforiTiaçãá; cãriiO_dispõe o§ 39
do art. 1"', que não deve vigorar.
Somente para a exCc-ução de- atividadcs compreendidas nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de
Tributos Federais e contribuições previdenciais e no
Ministério Público, é que se nOmeãrão servidores
cujos direitos e vantagens sejam definidos em estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição.
Estas são normas mandadas adotar pela Lei n9
6.185, de I 1-12-74, e que a conveníência da Administração Pública recomenda não sejam alteradas,
motivo por que é inaceitáVel o dlspOsfo no§ 4~' do
urt. I~ da proposição.
Pelas ruzõcs expostas, somos favoráveis ao PLC n9
151/82, com a Emenda n~' 1/83 de Plenário, que o torna
constitucional, jurídico _e_ tecnicamente estruturado.
Este, o nosso Parecer.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãoii)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Solicito ao
nobre Senador Pa;sos Põrto o parecer da Comissão de
Serviço Público Civil sobre a emenda.
O SR. PASSOS PORTO (Para emitir parecer.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
De iniciativa do ilustre Senador Murillo Badaró, vem
a exame dcita Coin.issão, a Emenda nY 1, de 1983, de Plenário, ao Projeto de _Lei da Câmara n~' 151, de 1982,
criando cargos na secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e dando outras providências.
Propõe a Emenda: a supressão, no texto do projeto,
dõs parágrafos 1~>, 3':' e 4Y do art. I"' e a transformação do
§ 2~', em parágrafo único, objetivandQ estabelece_r que o
ingresso na Categoria Funcional de Auxiliar Judiciário
far-se-á na -Classe inicial, mediante concurso público de
provas, em que serão verifiCadas as qualificações essenciais, exigidas nas respectivas especificações, para o desempenho das atividades inerentes à Classe.
Justificando a proposição, seu ilustre Autor_ esclarece
que o objetivo precípuo da Emenda é a compatibilização
do Projeto com o Plano de Classificação de Cargos, consubstanciado na Lei n~' 5.645, de I970 e legislação subseqUente, a qual estabelece como condição essencial, para
eícito de provimento dos cargos das Categorias Funcio~
nais do referido Plano, a satisfação dos requisitos de es~
colaridade, expressamente estabelecidos nos decretos de
estruturação dos referidos grupos.
Nos três Poderes da República já está tõtalmente ímpbntudo o Plano de Classificação de Cargos, nas suas
três clientelas: originária, secundária e geral.
Como, em termos de técnica de classificação de caigos
e_enqundramcnto, é inexequível a duplicidade de inclusão no mesmo plano, a inclusão nas categorias do Quadro Permanente não poderá ocorrer por transposição ou
transformação, como dispõe o § 39 do art. !9, que não
deve. vigorar.
Somente Para a cxecúçàõ- de ãtíViJades compreendidas
nas áreas de Segurança Pública, Diplomacia, Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos Federais e
contribuições previdenciais e no Ministério Público, é
que se nomearão servidores cujos difeitos e vantagens sejam definidos em estatuto próprio, Qa forma do art. 109
da Constituição.
Estw; são normas mandadas a dotar pela Lei n~' 6.185,
de 11-12~74, e que a conveniência da AdminiStra-ção
Pública recomenda não sejam alteradas, motivo por que
---é-inaceitável o disposto no§ 49 do art. l~' da proposição.
Considerando o objetivo da Emenda, de compatibilizar o projeto com o Plano de Classificação, somos pela
SUa aprovação.
Este o nosso parecer.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Jorge Bornhausen, para emitir
o parecer da Comissão de Finanças sobre a emenda de
Plenário.
O SRP JORGE BORNHAUSEN -(Para emitir pare-cer)-=- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
SOb exume a Eme-n-da ri<i I - de Plenário- de autoria
do ilustre. Senador Murilo Badaró, que suprime do texto
do projeto os par:.ígrafos J9. 3Y e 4~' do artigo_ I~', transformando em Parágrafo único seu ~ 2"' com esta redação:
''Art. I~
Parágrafo único. O ingresso na categoria funcional-de- Auxiliar Judiciário far-se-á na classe inicial, mediante concurso público de provas, em que
serão verificadas as qualificações, essenciais, exigidas nas respectivas especificações para o desempenhO das atlvidades inerentes à classe.''
Busca a Emenda em apreço compatibilizar o texto
projetado com disciplina do Plano de Classificação de
CargoS.
Face a t.'Stas normas, o provimento das categorias funcionais integrantes dos vários Grupos do vigente Plano
de Classíficação tem como condiçiio Sine qua nom asatisfaçiio dos requisitos de escohuidade, claramente induídos nos decretos de estruturação dos mesmos Grupos.
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E destaca o autor da Emenda:
"Para o desempenho dos cargos ou empregos a
que são inerentes atividades técnico-profissionais de
nível médio, cOmpfeerldidas nos seus diversos campos, bem assim as pertinentes a áreas específicas do
Serviço Público, incluídas as atividades auxiliares, a
nível d~ apoio operacional, é exigido diploma ou
certificado de conclusão de curso de grau médio ou
habilitação legal equivalente.
Para Oexercício das catergOrias de nível superior
é indispensável a formação universitária, ou" seja, diploma de curso supe"rior de ensino, ou habilítação
legal equivalente.
Por seu turno, a progressão funcional e a conceção funcional estão disciplinadas por legislação
específica.
O~ I~' do art. I~ do Projeto contraria todos os critérios e princípios Vigentes em administração de pessoal, genericamente estebelecidos e unifonriimentes
aplicados, devendo, pois, ser rejeitado, in limine.
Para se adequar às diretrizes do Plano de Classificação, o_§ 29 do mesmo artigo deverá ter a seguinte
redaç:.io:
Art. ]'.' ············-·~~----···········
§ 2~' O ingresso na categorià funcional de Auxiliar Judiciário far-se-á na classe inicial, mediante
concurso público de provas, em que serão verificadas as qualificações essenciais, exigidas nas respectivas especificações, Para o desempenho das atividades inerentes à classe."
Nos três Poderes da República já está totalmente
implantado o Plano de Classificação de Cargos nas
três clientelas: originária, secundária e geral.
Como em termos de técnica de classifiCação de
cargos e enquadramento é enexiquível a duplicidade
de inclusão no mesmo Plano, a inclusão nas categorias do Quadro Permanente não poderá ocorrer por
transposição~ comO dispõe o~ 39 do art. lY, que não
deve vigorar.
Somente para a execução de atividades compreedidas nas áres de Segurança Pública, Diplomacia,
TribUtação, Arrecadação e Fiscalização de Tributos
Federais e contribuições privideciárias e no Ministério Público, é que se nomearão servidores cujos direitos c vantagens sejam definidos em estatuto próprio, na forma do art. 109 da Constituição.
Estas são normas mandadas adotar pela Lei n9
6.185, de I 1,.:!2-74, e que a conveniência da Administração Pública recomenda não sejam alteradas,
motivo por que é inaceitável o disposto no§ 4\' do
art. l~' da proposição."
A justificativa demonstra plenamente os pontos em
que o projeto se choca com a legislação disciplinadora da
classificação de pessoal.
Sob o aspecto financeiro, nada vemos que se possa
opor a Emenda.
Os recursos necessários já estão previstos no projeto.
A vista do exposto, concluimos pela aprovação da
Emenda n'.' I, de Pler:tário.

O SR. PRESID~NTE (Moac_yr Dalla)- O parecer
. da Comiss<i,o_de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto e da emenda de
plenário.
Os demais pareceres concluem favoravelmente à
emenda de plenário.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua votação que, nos termos do inciso II do art. 322, do Regimento Interno, depende, para sua aprovação, do voto favoráve' ria maioria absoluta da composição da Casa.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Lideranças.
a matéria serã submetida ao Plenário simbolicamente.

Em votação o projeto, sem preju(zo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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E o seguintr! o projeto aprovado

§ JY Os funcionários federais, estaduais ou municipais pertencentes a outros órgãos d_a Administração
Pública, que· venham prestando ininterruptamente serviços ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná hCl mais de 8 (oito) anos. poderão concorrer à transposição ou tranSformação dos respectivos cargos no
Quadro Permanente desse Tribunal, na forma a ser estab_ekcida cm regulamento, desde que haja concordância
--âos respectivos órgãos de origem.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 151, de 1982
(N9 -6-.766/82,' na Casa de origem)
De iniciatiVa do Tribunal Superior Eleitoral
D~spõe sobre a cria'i:àO de cargos na Secretária do Tri~
bunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dá outras
providências.

O Cong-resso- Nacional decreta:
Art. I~> Ficam cria-dos, no Quadro Permanente da
Secretaria do Tiibunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná, os cargo·s con:;t~ntes -do Anexo a es_ta-lei.
§ !I' No primeiro proviinento dos cargos criados
por esta lei, serão -dispensa-dos o interstício e a escolari~
dade previstos _no art. li' da Lei n~' 6.342, de 5 de julho de
1976, p~ra o preenchimento das vagas finãis e iilterme~
diárias de cada categoria funcional, mediante progressão
e ascensão, ~~e nenhum dos que constitujrem clientela natural dos' referidos cargos preencher aqueles requisitos.
§ .21.' -0 primeiro provimento dos cargos-da categoria
funcional de Auxiliar Judiciário será feito com aproveitamento dos aprovados no concurso público realizado
em 30-dc marÇo de 1980.
-

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dalla)- Em votação
a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
-Aprovada.
ApfoVãdos o projeto e a emenda, a matéria vaí à Comissão de Redação, a fim de redigir o vencido, voltandoà Ordem do Dia após o interstício constitucional de 48
horas.
E a seguinte a emenda apro~·ada

§ 49 Para os cargos de_que trata este artigo só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e_vantagen~ sejam os definidos em estatuto próprio, na forma do art.
109 da Constituição FederaL

EMENDA N' I
(de plenário)

Art. 29 Fica _extinto, quando vaga~, um cargo de Ta·quígril'fo Judiciário, -C6dl.go lRE-AJ-022.
Ar!. 39 As despesas decorrentes do disposto nesta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do
Tribunal Rçgional Eleitoral do Estado do.Paraná ou de
outras para esse fim destinadas..
Art. 49 Est<l Lei entra em vigor na data de sua publicação.
-Ari. 59 RcYÕgam-se as disposições em contrário.

Ao _Projeto _de Lei da Câmara n'i' IS I,

d~

1982

Buprimam-s_e, do Projeto, os§§ }9, "J9,e- 4..,-dO ait. }'i',
transformãdo em parágrafo único a· seu § 29 com a se- guinte redação:
''Art. 19
.•.•.•.•••... ·············'·······
Parágrafo Único. O ingresso na categoria funcional de Auxiliar Judiciário far-se-â na class_e inicial ,
- -- mediame conCllrso público de provas, em que serão
verific;adas as qualificações essenciais, exigidas nas
respectivas especíticações, para 6 desempenho das
atividãdes inerentes à classe."

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

ANEXO
(tei n~
, de
de
de 198 )
Trihuul Regioui Eleitoral do P:mmâ
' Cargo~ Criados. (Ar~ ..1")
GRUPO: ATfVIDADI:::S DE APOIO JUDICIÁRIO

. ~- -:.- ''-

Códtgo__ TR.t,AJ-020
:,_,.

,..

Cargos
T«nicoJudiclãrio
TécnicO iüdiciÚio
Técnico Judiciário
Técnico Jud-i,:"ii:i.rio
Auxiliar Judrdário
AuxrliarJu<Ji<:iârio
Auxiliar Judi~iârio

-· -.

12
3
10

"

25

A_tcndeme JL!did:.rio
Att:ndçnte Judidárw
AtcndcntcJudicióÍ.rio
A tendente Judrciário

4

A

NS.. 22 ã 2!'i
f'JS·I7 a ~I
NS·l1 a 16
NS· 7 a J I

A

IRE-AJ-02.3
TRE.-AJ-023
TRl:.-AJ-023

NM-~4a27

c
B
A

lO

-'-.-~-

TRE-AJ-021
TRt-AJ.02J
TR.t-AJ-021
TRf·A.I-02.1

-- , __

TRE·AJ-025
TRI::-AJ-025
·rRf:!-AJ-015
TRE-AJ·025

NM-32 a JJ
NM·ZOaJ!

NM·2~;~

Em vqiaçào.
Os Srs. Senadores .que o aprovam queiram conservarse como se_encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matériii vai à Comissão de Redaçãc.

Jll

NM·l4<~27

NM·19a2J
NM-14a a:·

..E o,.,seguinte

GRUPO: OUTRAS.ATIVIDADES DE NTVEL SUPERIOR- Código TRE-NS-900

.,

Catqoria Fu!M:ioaal

Médico

-(jornada

(SP) a -~levar em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e

quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.

NS-1,4a 16

TRE-NS-90\

NS~

Contador

~projeto aprovado_

PROJETO DI' RESOLUÇÃO N• 112, DE 1981
Aut~~za a, Prefeitura da É~ti~ci~- Turística de Itu

Roeferftlcla

Código

A

hol'as)

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto-de Resolução n'i' 112., de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economía como conclusão _de seu Parecer n"' 738,
·:. :--tle 19,&J)", que a~tori_za a freJeitu_r;l da Estância
·-:Tuiís~icª ~e Itu (S-~) a ~l~var em Cr$. 44J._lOO.OOp,oo
~-( quatróc-entÓs e_quarenia e três_mÚ.hões e_cem- mil
..
~ruzsirQ&o mop.Jant~ de ~ua qivi~tt consolidada:t
-~-··tend()'J>_ARECERES, Sob n9s 739-e 740,.de 1981, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Sa 11

O SenadO F'ederal res~lve:
GRUPO: OUTRAS ATJVIDADES DE NIVEL MI::DIO- Código TRE·NM-IOQO
.-;-

, Cugos

Categoria

Tée. de Contabilidade
li

Téc. de Contabilid:Jde

'
GRUPO: SERVIÇOS

Car&OI

B
A

FuQdOIIaJ

SERVIÇOS
Catezoria

Agente
Agente
Agente
Agente

FuQdoul

Ccidigo TRE-TP-1200

Código

Referêrlcla

A

TRE-TP-1201
TRE-TJ"-!20J

NM- 9a 13
.NM· 7 a 9

Côd'1go

AUXILIARES

Administrativo
Administrativo
_ Administrativo
-Administrativo

-

NM-24a29
NM-17a23

da:sw

Motorista Oficial
Motori•ta Oficial

C•rJOS

TRE-NM-1042

DE TRA-NSPORTE OFICIAL E PORTARIA

Cat~oria

GRUPO·.

TRE-NM~I042

TR E·SA-800

a-

C6digo

Referfttcla

E

TRE-SA-301
TRE-SA-801
TRE.SA·801
TRE.SA-801

NM-JOa 32
NM-25 a29
NM·21a24
NM·I?n:za

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

NM-21 a 2J
NM-17a20
NM 9a 16

ê
B
A

lO
2
7
9

18

Dalilógrafo
DatifóSrafo
Datilógrafo

Ar~__l9 ,~-~Prefeitura daEstân,cí~ Turística de_ Itu,

Estâdo_de_Sã'o Pa~lo, -nos ter~os do art·. 29 da Resolução
~-·n9"93.de ú"cté"óUtUbro de I~n6, dõ sen~do F~derai, a~to
rizada a elevar em CtS 443. roo.OOO~OO (Quatrocentos e
guarevta e tf.ê('i milhões e cem mil cruzeiros) o montante
de suã dívídi consolidada interna, _f! fim de gue possa
· .coD.trataf ~opefação de crédito de igual valor, junto ao
•. J3:~ç-~,d? Es.~~d.?:d~~~2--~au]? S.A,., ~te n~ ';lu~lid~~~de
ageriYê 'fuianceiro ·do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinada, à ex_ecução de obras do Projeto CURA, naqu.ela cidade, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2?

Esta resolução entra em vigor na data de sua

pub\ic~ção.

__O SR.__ PB.ESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 253, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~'
1.409, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de !porá (00), a elevar em Cri 2296.800.00 (dois
milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos
_ cyu_zeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
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PARECERES, sob n"'s 1.410 e 1.411, de 1981, das
Comissões:
- de _constituição e Justiça, pela constitucionali~
dade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
- de Munidpios, favõrãvel:-Em votação o projeto, em turno único.
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

condições creditícias da operação a ser efetuado pelo
Minstêrio da Fazenda em articulação com o Banco Central do Brasil, nos termos do art. l~t, item II, do Decreto
n~t 74.157~ 9e 6 de junho de 1974, obedecidas as demais
e:xjgências dos órgªos enca!regados da execução da polítiCa êconômÍco~tfi\anceira do Governo Federal, e, ainda,
_ o -_disposto na autorízação legislativa estadual, na forma
da Resolução-nO? 2.156, de 13 de novembro de 1981, autorizadora da operação.
Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
suá publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 253, DE 1981
Autoriza a Prefeitura de Iporâ (GO) a elevar em CrS 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' h a Prefeitura Municipal de lporâ, Estado de
Goiãs, nos terrilos do art. 2'>' da Resolução o\" 93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cr'uzeiroS) o montante de_ sua dívida
consolidada interna, a fim de que possa contratar operação de crédito de igual valor,junto á Cãixa EcoilômiCa
Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social~FAS, destinada à
aquisição de equipamento para coleta e tratamento do lixo, naquele Muncípio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2~t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Item 5:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 264, de 1981 (apres.entado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.446, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Montes Altos (MA) a elevarem Cr$ 6.214.700,00
(seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECERES, sob n's l.447 e 1.448, de 1981,
das Comissões:
-=-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e
- de Municípios, favorável.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
_~!'ROJETO DE RE_SOLUÇÃO N• 264, DE 1981

Autori~a a Prefeitura Municipal de Montes Altos
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 4:

Votação, em turno úníco,- do Projeto de Resolução n\" 260,_de 1981 (apresentado pela Corriissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n~t
1.433, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
de Minas Ge_rais a- realizar operação de empréstimo
externo, no valor de USS 50,000,000.00 (cinqilenta
milhões de dólares norte-americanos) destinada ao
Programa de Investimentos para o exercício de
1982, tendo
PARECER, sob n~ 1.434, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão dC Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOI:UÇÃ0-1'1° 260, DE -1981
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos para o exercício de 1982.
O Senado Federal resolve:
Art. J~t É o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a realizar, com a garantia da União, uma ope·
ração de en::tpréstimo extetno, no valor de US$
50,000~000.00{cinqGenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente a outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministêrio da Fazenda e do Banco Central do
Brasil, a ser utilizãdo na execução do Programa de Investimentos daquele Estado, no exercíciO de 1982.
Art. 2~>_ A operação reatizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das

(MA) a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (se-is milhões, du-

zentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Montes Altos,
Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 da: Resolução n~t 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar, em CrS 6.214.700,00 (seis mi-lhões, duzentos e quatorze mil setecentos cruzeiros) o
ritontante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômic:a Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
----"-'- FAS, destinado à construção de galerias e complementação fínanceífa pâra execução óe serviços de meiosfios e sarjetas, naquele Município, obedecidas as condições-admitidas_ pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2.? Esta resolução entri em Vi&or ria data de sua
_l_?_ublicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 6:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 267 de 1981 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~t 1.455,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Icatú (MA) a contratar emprêstimo de Cr$
4.703,000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil
cruzeiros), tendo
PARECERÊS,-sob il.i>S T.456 e 1.457, de 1981, das
Comíssões:- -de CoristitUição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e
--de Municípios, favorável.

Em votação o projeto.
Os SrS. Senadorés que o aproVain permaneÇam como
_se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.

Quarta-feira 23

0513

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DT RESOLUÇÃO N• 267, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de [catú (MA) a
empréstimo de_ Cr$ _4.703.000,00 (quatro
milhões, setecentOs' três mÚ cruzeiros).

contr~tar

e

O Senado Federal resolve:
Art. 111 É a Prefeitura Municipal de Icatú, Estado do
Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n~t 93, de
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar um empréstirito no valor de Cr$ 4.703.000,00
_ (quatro milhões, sete_centos e três mil cruzeiros), junto à
Caixa Economica Federal, esta na qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SociaJ - F AS, destinado à Construção de 19 salas de aula
na zona rural e de um jardim de infância, com 3 salas de
aula, na zona urbana daquele Município obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do nrasil, no
respectivo processo.
Art. 2~t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 7:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
199, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 d_o Regimento
Interno, o dçsarquivamento do Projeto de Resolução n9 82, de 1982, que autoriza o Governo doEstado do Rio Grande do Norte a elevar em Cr$
64.104.000,00 (sessenta e quatro milhões, cento e
quatro mil cruzeiros) 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 voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 8:
Votação, ·em turno único, do Requerimento n•
200, de 1983, de autoria do Senador Humberto Lucena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n91_25, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campina Grande (PB), a elevar em
Cr$ 51.767,900,00 (cinqüenta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
~provado.

Ã màtêria-coriSta:nte do requerimento que vem de ser
aprovado voJtará à sua tramitação normaL
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Irem 9:
Votação, em tu~~o único, do Requerimento n9
201, de 1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães solicitando, nos termos do art. 367 d_o Regimento -Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n~t 136, de 1982, que autoriza o Governo
do Estado da Bahia a elevar em CrS 602.516.000,00
(seiscentos e do_is milhões, quinhentos e dezesseis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
E~ votação o requerimen.to. _
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta'dos. (Pausa.)
AprOvado.
A" mat~ria será desarQ_uivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Item 10:

Votação, em turno único, do Requerimento n9
202, de 1983, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
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Resolução n'>' 137, de 1982, que autoriza o- Governo
do Estado da Bahia a contratar operaçfl:o-de crédito
no valo1' de Cr$ 1.702.223.000,00 (um bilhão, setecentos e dois milhões, duzentos e vinte e três mil
cruzeim-s), destinada a-iffiPlantàÇã6 deSTStemaS simplíficados de abastecimento de água em municípios
do Estado.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquívada.e prosseguirá o seu curso
normal.

O SR.

PRESID~NTE

(Moacyr Oalla)- Item ll:

Votação, em turno único, do Requerimento n'
203, de 1983, de aut_oria do Senador Humber_to _L.!lcena, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução _n'>' 145, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Campina Grande (PB) a elvar em Cr$
1.009.834.000,00 (um bílhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria co-nstante do fe(}Ueriilieilro que Vem ôe Ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 12:
Votação em turno único, do Requerimento n'>'
204, de 1983, de autoria do Senador Passos Pôrto,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Frojeto de Resolução n'>' 127, de 1981, que autorizã o Governo do
Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00
(duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta
e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívidã. consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres que o aprovam perinaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prossegirá o seu curso
normaL
O SR. PRESIDEI'ITET-Moacyr Dalla)- Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
205; de 1983, do Senador Jutahy Magalhães~ solicitando, nos termos do art. 367 dO Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de -Lei do- Senado
n'>' 354, _de 1981, de sua autoria, que modifica aredação do artigo T76 da ter n' 4:717_,_de IS-âejtilho
de 1965, que institui o- Código "Eleitoral.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram cúnservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto de-rer a que se refere o requerimento que
aca&a de ser aprovado será desarquiva-do.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)-, !<e_m 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
206, de 1983, do Senador Jutãhy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 367 do RequerimentO lnterno, o desarquivamento-do Projeto de Lei dO Senado n' 355 de 1981, de sua autoria, qUe altera-a i-edação do art. 92, caput, da Lei n'>' 4.737, de 15-dejulho de 1965, que institui o Código Eleitoral.
Em votação o requerimento.
Os Si-s. Senadores que o aprovam queiram consevar.:-se
como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o- requerime-nto que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

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

Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
211, de 1983, de autoria do Senador Luiz Viana, so1ícitando, nos termos do art. 367 do Regimento I oterno, o desarquivaffiento do Projeto _de _Resolução
nQ 76, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Sã.lvador (BA) a elevar em Cr$ 782.884.600,00
(setecentos e Õitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL
O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
212, Qe 1983, de ~u.toria do Senador José Lins, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'>'
78 de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Araç~tubª (SP) a_.elevar e!ll C r_$ '(43.~34.000,00 (setecentos e quarenta e três milhões, seiscentos e trinta
e quatro mil 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 voltará à sua trarriitação normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 17:
Votação, em turno único, do Requerimento n~'
214, de 1983, de autoria do Senador Luiz Viana, solici~ando, nos- termos do art. 367 do Regimento Interno; o desarquivamento do Projeto de Resolução
n'>' 84, de 1982, que autoriza o Governo do Estado
da Bahia a elevar em Cr$ 1.241.055.262,08 (um bilhão, duzentos e quarenta e um milhões, cinqUenta e
cinco mil, duzentos e sessenta e dois cruzeiros e oito
- centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentaOos. (Pausa.)
Aprovado.
A m---ªtí;ria será desarquivada e prosseguirá o Seu curso
normal.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 18:
Votação, -em -turno único; do RequeiiffielltO- n~'
215 de 1983, de autoria do Senador Luiz Viana, solicit:indo, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n' ·
150, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Salvador (BA) a elevar em Cr$ 48.365:100,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta e cinco mil
e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em vptaçào.
Os Srs. Seriadoi-es que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa)
Aprovado
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarã à sua tramitaÇão norrrial.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) -Item 19:
Votação, em turno úniCo, do Requerimento n'>'
217, d~ _1983 de_autQrja do Senador Moacyr Duarte,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
.J nterno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 195, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências - RN, a devir em Cr$
9.525.400,00 (nove milhões, quinheiltos e vinte e
cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sUa dívida consolidada.
Em votação.
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OS Srs. senadores que o apr-ovam 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 20:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
-218, de 1983 de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n'>' 270, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Araguaína - GO, a elevar em CrS
13.941.500,00 (treze milhões, novecentos e quarenta
e um mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 21:
Votação, em tUrno úniCO, do Requei:-irilenfo n"
219, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do _Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
-Res~lução n"' 271, de 1981, que autoriza a Prefeitura
MUniciPal de Itaheraí-GO, a elevar em Cr$
~==23.566.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolídada.
Em votação.
Os _Srs. Senadores que o aprovam perffianeçam como
se .acham. (Pausa.)
Aprovado.
A_ matéría constante do requerimento_que v_em de ser
aprovado voltará à sua tramitação norinal.

O SR. \'RESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 22:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
":220, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, -solícftãndo, no~ teimos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução nQ 274, de 1981, que autoriza a PrefeitUra Municipal d~ --ª_a:nto Antônio (R~) a elevar em CrS
2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e
oito mil e seiscentos cruzeíros) o moritante de sua
dívida consolídada.
Em votação.
Os-Srs. senadores que o aprovam querram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltarã a tramitar normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 23:
Votação, em turno único, do Requerimento n"
221, de 198_3, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'>' 24, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Patu (RN) a elevar em Cr$ 9.691.100,00
(nove milhões seiscentos e noventa e um mil e cem
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Em- votiil;:ão o- rCqUei'imento.
aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria s~rá desarquivada e prosseguirá o seU Curso
normal.

- .õS Srs-:Senadores que o

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 24:
Votação; em tui-no úniCo, do Req uei-ímCrito nY
222, de 1983, de autoria do Senador Henrique San-

tilto, solicitando, nos termos do art. 367 do_ Regimento Interno, o desarquivamento d_o Projeto de
Resolução n~" 26, de 1982, que auloriza a Prefeitura
Municipal de Buriti Alegre (GO) a elevar em CrS
10.692.000,00 (dez milhões, seiscentos e noventa e
dois niil cruzeiros), o montante_de sua dívida consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projelo de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 25:

Votação, em tUrno- únicO, do Requerimento n9
223, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 27, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Patu (RN) a elevar em Cr$ 12.458.000,00
(doze milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil
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 requerímento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 26:
Votação, em turno único,- do Requerimento n9
224, de 1983, de autoria-do Senador Moacyr Duarte solicitando, nos termos do art..367 do Regimento
!;terno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~" 32, de 1982, que autorizã a PrefeitUra Municipal de Olho D'água dos Borges (RN) a elevar
em Cri 4.397.200,00 (quatro milhões, trezentos e
noventa e sete mil e duzentos cruzeiros), o rilont"ante
de sua dívida consolidada.

_Os Srs. Senadores _que o -aprovam permaneçam como
acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria Constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação n_ormal.

s~

O SR. PREsiDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 29:

-Votação, em turno único, do Requerimento n9
227, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 367_do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Rf?soJução n"' 90, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Riacho da Ciuz (RN) a elevar em Cr$
3.072.000,()0_ (três milhõ_es e setenta e dois mil cruzeiros) cl montante de sua dívida consOlidada.
Em votação o requerimerito.

_ós s;s. Sen~dores qu~ o- aprovam permaneÇam ~~nta
dos. (Pausa.)
APi-ovado.
.A ma~~_iia será desarquivad·a e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 30:

Votação, em turno único, do Requefimento n<J
228, de 1983, de autoria do Sellador Moacyr Duarte, solicitando, nOs terffios âO_ã._i-C36"Fdo Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 94, de 1982, que autoriza a Prefeitura Munícipãl de Pedro Avelino (RN) a elevar em
Cr$ l 1.620.000,00 (onZe milhões, seisCentos e Vinte
mil 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 voltar-á a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 31:

Em votação o requerimento.
Os Srs. SenadOres que õ aprovam Pàmaneçatn sentados. (Pausa. j
Aprovado.
A matéria será desarquivada e prossegU:írá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 27:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
225, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitail.do, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<J 34, de 1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Santana dos Matos (RN) a elevar em
Cr$ l0.077.000,00 (dez-nlHhOes, setenta e sete m-il
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 voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 28:
Votação; em turno único, do Requerimento n'i'
226, de 1983, de autoria do Senador Moacyr Duarte, solicitando, nos termos do art. 36.7 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto ·de Resolução n'i' 41, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Extremoz (RN) a- elevar em
Cr$ 8.153.200,00 (oito milhões, cento -e cinqüeilta e
três mil e duzentos cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação.
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-----Votação, em turno dnico, do Requerimento n'i'
229, de 1983; .de autoria do Senador Carlos Chiarelli, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de _
--Resolução n<J 113, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (RS) a elevar em Cr$
137.65l.OOO,G_O (cento e t~i!lta e sete milhões, s~~s
centos e dnqüenta e um mil cruzeiros) o montante
de sua_ dívida consolid-ada.
-Em voJação~
OS -S-ri"""Senadõi-es_Que o aprovam permaneçam ·como
se acham. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 32:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
230, de 1983. de autoria do _Senador Pedro Simon,
solicitando, nos termos do art._367_do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n<J 209, deJ981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa (RS) a· _elevar em- Cr$
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e
.oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ A -matéria será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal. - -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 33:
Votação, ein -turno único, do Requerimento n~
231; de 1983, de autoria do Senador Marcelo Miranda, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi_mento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n<J 272, de 1981, que autoriza a Prefeitura
Municípal de Ivinhema (MS) a elevar em Cr$
14.962.400,00-(qua"rtorz~ milhões, novecentos e ses~
senta e dois mil e quatrocentos 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 voltará a tramit"ar- normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 34:
Votação, em turno único-, do Requerimento n'i'
232, de 1983, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitarido, nos ternos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~? 275, de 1981, que autoriza a Prefei!ura de Horizontina (RS) a elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e quatrocen~
tos cruzeiroS) o montante de sua dívida consolida- da.
Em votação.
Os Srs. Senadores _que o aprovam permaneçam como
se adiam. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento que vem de ser
aprOvado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 35:
Votação, em turno único, do Requerimento n~>
de aUtoria do Senador Pedro Simon,
solicitando, nos termos do arL 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n? 10, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu-nicipal de Caxias do Sul (RS) a elevar em CrS
945.617.624,10 (novecentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e vinte e
quatro cruzeiros e dez centavos) o montante de sua
dívida consolidada.

ii3, _d!__i983,

Em vOtação· o requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
-· AproVado.
- O projeto a- que_ se refere o requerimento aprovado
voltará ri fr<lmitar nqrmalmente,
O SR. PRESIDENTE _(Moacyr Dalla) ~ Item 36:
VOtaÇão; em tui"rio-- ún1co, do Requerimento n'i'
384, de 1983, de autoria do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução i"J9 107, de 1982, que autOriza a Prefeitura do
Município de São Paulo a contratai- empréstimo eiterrio, no valor deUS$ 40,000,000.00 (quarenta milhões do dólares norte-americanos) destinados ao
programa de investimentos urbanos.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
:Aprovado.
O prbjeto a que se refere-O requerimento que acaba de
ser aprovadO será ·desarquivado.
O~SR: PRESIDENTE (MoaCir Dalla)- Item 37:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<J 182, de 1981 (aprese~tado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n~>
1.093, de_ 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Piauí a elevar em Cr$ 76.131.000,00 (setenta e
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seis milhões, cento e trinta e um mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob

n~'

1.094, de 1981, da Comissão.

-·de Co'!stituição e Justiça, peJa constituCiiinalidade e juiidicídade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
Em discussão o projeto, em turno único: {POusa.)
Não havendo quem queira fazCr uso da palávra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria v3.í à Comissão de Re_dação. __

permanecer

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 182, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar em
CrS 76.i3J.OOO,OO (setenta e seis milhões, cento e

trinta c um mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 2'~ da ResoluÇão n'~93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado- Federal, autorizado a elevar em Cr$
76.131.000,00- (setenta e seis milhões, cento e trinta ·e um
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, juoto à _Cajxa_Ec:o_nômica F_ederal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- F AS, destinado à construção
e equipamento de cinco Diretorias e Laboratórios Regionais de Saúde, 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) -

los e qUarenta e quatro mil e oitoce_ntos cruzeiros)"·o
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
CaiXã-Econômica Federal, esta na qualidade de agente
financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social_- FAS, destinado à im_pl;:mtaçªo do_programa de
màdernização da Rede Estadual de Sa.úde, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Arf. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

ltem__ 39:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 133, de 1982 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n' 662,
de 1982), que autoriza a Prefeitura MuniCipal de
Marechal Cândido Rondon (PR) a elevar em Cr$
243.872.710,80- (duzentos e quarinta e três milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
__ PAREÇERES, sob n9s 663 e 664, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicidade; _e
- de Municípios. favorãvel.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Sen_adores solicitando a palavra,
declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o .seguinte o projeto aprovado

Item 38:

DiScussão, eril turno único, do--Pr-ojeto de Resolução n'~ 220.-de 1981 (apresentado pela Comissãõ
de Economía comõ ·conclusão de seu -pãfecer n'~
1.274, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
do Amaz-onas a elevar e~ Cr$ 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e quarenta e
quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n"' 1.275, de 19-81, da Comissão,
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicid<!de, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
Em discussão O projeto, em turno úriléO. ,., - -_
Se nenhum d_os Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrã~Ia. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aproyam queiram conservarM
se como estão. (Pausa.)
Aprovado,
A matéria vai à Comissão_de Redaçào.
E o seguinte o projeto aproVado
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 220, DE 1981

Aut-oriu o Govemo do EstiÍdõ dõ Amãzonas a eievar em Cr$ 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interO Senado FedCral resolve:
Art. 19 ~o GOveriio do Estado do Amazonas, nos
termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em CrS
381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um mllhõi::s, duzen-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 133, DE 1982
Autoriza a Prefeitura Municipal de Marechal
Cândido Rondon (PR) a elevar em Cr$
243.872~710,80 (duzentos e quarenta e três milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, setec_entos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida
consolidada interna.
O Senado Federal resOlve:
Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido R~ondon, EstadO do Paraná, nos--termOs do art. 29
da Resolução n<1 93, de II de outubro de 1976, do Senaçlo
F~d~ral, autorizada a el_evar em Cr$ 243.872.?10,80 (duzentos e quarenta e três milhões, oitocentos e setenta e
dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o
montante de sua dívida consolidada interna, a fip-1 de que
·possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), destinado à execução integ-rada de obras de
infra-estrutura e comunitária, naquele Municfpio, obedecidas as condições- admitidas pelo Banco Central do
Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Y Esta resolução entra em Vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia. Concedo a palavra
ao nobre Senador Almir Pinto.

OSR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO. ORADOR. SEiiÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador lomanto Júnior.
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O ~fR~ i.OMANTO JÚNIOR- (PronunCia o seguinte
discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Impõe-se-me realizar uma das gratas missões deste
mandato- falar da Mensagem do GoVerqo ao Congresso Nacional, no que diz respeito ao setor das Minas e
Energia, que tem à frente o eminente Min-istrO e nosso
Colega Césir- Cais. ~ missão fácil, pois se trata de um
Ministério-hriportante, dirigido por um eficiente e dinâmico Ministro.
São tais as realizações do Governo no setor das Minas
e Energia que ouso dizer estaríamos_ em situação mais
con~ortável se à frente de cada MinistériO- ou DepartamentO Nacional houvesse a orientação que marca esse
setor,
-Ao Começar a década de 70, Sr. Presidente eSrs. Senadores, abateu-se sobre o Mundo tal crise energética que a
recessão, o desemprego, as dívidas externas e internas
dos países transformaram-se em alarme universal. O
medo se abateu sobre os homens responsáveis pelos destinos das_nações do Mundo todo, e nosso medo se fez
quando a crise se abateu com toda a sua força sobre o
nosso País. O que poderia acontecer aos países, quase todos imersos em desalento profundo sem uma esperança
qualquer?
Nossa crise não é negada por ninguém, e nossos males
estão desafiando a argúcia, a imaginação,a inteligênCia e
o patriotismo de nosso povo e de nossos dirigentes.
Assim, Senhor Presidente e Senhores Senadores, o
Brasil teve de arrostar um desafio inevitável: o desafio da
sobrevivência.
Para enfrentá-lo teve o Brasil que voltar para si mesmo, para sua salvação e a de seu povo para socorrer-se
em suas necessidades.
Esse o símbolo da grande administração pública na
conjuntura.
O Ministro Césãr Cais tem sido uma figura exemplar
dessa eficiente administração pública; tem sido uma bandeira de esperança. Esperança, sim!
Por que os f!l-CStr~s da ciência política e da sociologia
são unânimes-em dizer duas Coisas: as necessidades fazem ·surgir as instituições perenes e a crise, segurido o
mestre José Arthur Rios, é uma pipineira de Líderes.
Nossa crise, dentre outros, tem produzido líderes de
valor incontestável: o Presidente FigUeiredo, magistral
arquiteto da abertura democrática brasileira, já irrevefsível pelas conquistas alcançadas; o Ministro César Cais
firme timoneiro da política energética, com os pés no
chão em 1983 e Com os olhos e o coração no ano 2.000. ·
Instituições democráticas e líderes competentes são ceus de esperança nos horizontes de qualquer nação.
César Cais- é Homem de curriculum pleno: cearense,
militar formado em Agulhas Negras, engenheiro eletricista, engenheiro civil, Coronel da Reserva do Exército,
professor, diretor e prC:sidente de diversas empresas e em
diversos_estados. Govúnador do -Ceará, Senador da República. Ministro de Estado desde 1979.
Foi este homem que João Figueiredo êsêôiheu para
enfren-tar -crise brasileirà na d"iriCil área-daS Minas e
Energia. E para o bem de nossa Pátria, pois somente um
político seria dotado- da suficiente sensibilidade popular
para enfrentar tão descomunal desafio, sem comprometer definitiva-mente o bem-e5taf- do pOvo.
O" Brasíl não é ã.uto-suficiente em -petróleo e os países
á-rabeS--de--quem depend-emos -c-ontinuamente--aumenta-ram seu preço a alturas estarrecedoras. O Brasil e seu governO para não comprometerem definitivamente a viabilidade do País se viram obrigaQ_os a "adotar medidas que
levassem a uma redução efetiva da nossa dependência
em petróleo'~. E nessa época, a reserva e a produção de
petróleo no "Brasil eram d~crescentes".

a

O Sr. Aderbal Jurema- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. LO MANTO JÚNIOR Sr. Senàdor.
-

Com muita honra,
~=

O Sr. Aderbal Jurema ,...-- Aqui neste Plenário já nos
habituamos <.1 ouvir o verbo candente do representante
da Bahia que é V. Ex~. Hoje, no erib.nto, V. Ex• apresenta outro aspecto que cu já conhecia, quando V. Ex• era
Governador dã BUhia, o homem da anâlise ...

O SR. LOMANTO JÜNIOR- Obrigado a V. EX•.
O Sr. Aderbal Jurema- ... analisando tranqüilamente
o problema, ou os problemas afetos ao Ministério das
Minas e Energia, onde" lli porifífiCU--õ--norde51Tno Césãr
Cais. Diz bem V. Ex•, da agressividade com que o Ministro tem conduzido o problema da energia: através do petróleo, e não upenas do petróleo, mas sobretudo de uma
energia renovável como aquela que extraímos da canade-açúcar._ Parece que, ao destacar a atuaçã.o do Minis~
tro César Cais nesse setor, Y. Ex' está marcando a posição que o Ministério das Mtnase"E.ncrgia teve- d_f:ritroda mensagem presidencial. Por isso, queremos trazer a
V. Ex' nosso apoio e, ao mesmo tempo, render nossa admiração pela tranqüilidadc com que V. Ex' discorre um
assunto tão cheio de minas, tão perigoso cõmo o d3. energia, sobretudo num país novo como o Brasil, que precisa, ao lado da pesquisa petrolífera, ao ladõ do aumento
do potencial da produção de álcool, não esquecer a energia solar. Para esta também tenho notícia de que o Sr.
Ministro César Cais está de olhos bem abertos..- De maneira que receba V. Ex' nosso apoio e nossa admiração.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Agiadeço o aparte
sempre lúcido desse pernambucano de. boa cepa, que é
aqui, nesta Casa, uma voz sempre presente, educador admirável, tendo exercido, em várias oportunidades, importantes missões_ no seu Estado. Quando o conheci, em
nosso primeiro encontro era S. Ex' Secretário de Educação e Cultura de Pernambuco. Senador- naquela é_poca educador, Professor Aderbal Jurema- o aparte de
V. Ex• en_dquece meu modesto discurso.

·o

Sr. Aderhal Jureina- Muito obrigado.

O SR. LOMANTO JÜNIOR -
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Continuando, Sr.

Presidente. O Ministro diante desse dado não se acovardou. Partiu p<tra uma agressiva política de substituição
energética para diminuir a dependência brasileira e reduzir o déficit da balanç~ comercual. O resultado pode~se
aferir nO ato.de que "com base-no planejamento definido ·
nos modelos energéticos e min'ei-al, a área de minas e
energia apresentou uma contríuição da .ordem de 5 bilhões de dólares na redução dO défiCit "tia Ôa(ança comercial de 1982".
·
O Brasil, agora, mais que nunca, tem d~ criar riquezas
para se salvar. Diante disso, o Ministro César Cais- ímaginou um slogan do qual está profundamente convencido: "Não se produz riqueza sem energia". · ·
Criar riquezas-é tarilbém saber economizar e,. no CaSo,
seria reter nossas divisas:. E os progrÚnas de conservação
e substituição eneigêtica reduziram: 1% iló conSUmo na:.
cioilal .de_ deriVados de_ pe~róieo e 5%.. ~a íriiportação,
dando uma economia ao Pafs de 1 bilhão de dólares de
divisas:
A .expansão extrativa do petróleo_ cresceU_ rriais .. de
24,7%, o líquido de gils natvral mais de :2_3,2% e ~o car_vão bruto em mais de 14,2%: ·
.
Em 1982, U PETROBRÃS investiu um 'totaf d~ Cr$_
645, 9 bilhões. .dos quais 88,~% para 3 -~!?lo ração, prOduçãO de petróleo ~ g;ls.
·
Há 95 u_nidadcs de pe~furação; ~endo-38 enl ·terra~ 37
em mar, possibilitando a perfúr~·çãó"de '1,5 milhão de
metros (42% acima.dorealizai::l.o ~m-1981), envolvendo
28 poços pione~ro~ e o levantaq~.ento de 17,4 ·mil quilô:
rrietr"_os. de linhàs sís.mlcas·em t.erra C-

mar.

· O Sr. Almir flm~-......t.. V; g~~-~c 'pel-ril~te um aparte?
·O SR. LOMANTO JUN"lbR_·- Çom muíto prazer~
Senador Almir Pinto:

. O Sr. Almir Piltw _... NobreSçnador I;o~antO Júnior,
V. Ex~ faz, nesta oportunidade, um· estudo dQ __que teO?- ·

sido atê hoje o trabalho do Ministro Cés_ar Cais à frente
do Ministi:rio de Minas e Energia. Quando se instalou
no Pafs o Governo JoãO Figueiredo, Sua Excelêhcia deu
pan1oNorte c_Nordeste um Ministério e foi buscar no
hum iIde Ccaní um de seus filhos, o Coronel César Cais_.
Depois~ despontava um outro Ministro do. Nordeste,
este com maior vivência no Rio Grande do Sul, mas homem do Piai,_ o Ministro da Saúde, Waldir ArcoVerde.
Recordo-me bcm,_Ex~, que, de uma feita, o Ministro C&.
· · ·sdf Oíls, sendo chamado para depor na Câmara dos Deputados ao ser intirpclado pelo Deputado João Cunha
- repres:entando São Paulo, e que- não aceitilva a política anterior da PETROBRAS - disse-lhe o Deputado
que ele estava no caminho certo, isto porque uma das
grandes preocupações do Ministério era a de que ele partia justamente do princípio de que se não se fizesse prospecção nào encontraria petróleo; foi de imediato transformar um orçam~nto de apenas 23%, aumentando para
78% essas prospecçõ-es. E, então, o petróleo começou a
aparecer no Nordeste; no Ceará, no Rio Grande do Norte, a_umentando em Sergipe. E, tambêm, S. Ex~ voltou-se
para as fontes alternativas de energia. Olhou para o carvão mineral, com abundâncía a céu aberto em Santa -Catarina e no Rio Grande do Sul; olhou, também, para a
questão da _energia eólica e, finalmente, procurou dentro
de um traalho fdt9 com muito amor e com muito patriotiSmo encontrar, o mais cedo possível, meios que minimizgssefr!. as despesas. enormes do Brasil co.m a imporlaçào do óleo. negro. Importávamos, logo no começo do
Governo do Presidente João Figueiredo, uma média de I
milhão e .50 mil harris por dia. Hoje, já estamos com~
importação de 700 mil _barris e, possivelmente, se Deus
permitir e ajudar ao Ministro c a sorte de nosso País, sob
a Presidência do Pr~sidente João Figueiredo, poderemos
chegar, em 1985, tJ importação de, apenas, 500 mil barris
pOr diq. Acredito quC é Um::l grande economia não obstante a máxi: porque-nós pagamos o petróleo em dólar.
Mas se pagarmos apenas 500 mil !Jarris, mesmo c:om a
máxi, é melhor do que pagar I milhão e 50 mil barris.
OS~. LO MANTO JUNIOR _-Muito obrigado, SenadOr Almir Pinto, é sempre com muita alegria que,
qUando pronuncio alguma palavra nesta Casa, V. Ex•
participa do meu pronunciamento e ninguém mais credeOciado do q_u~e Y~ Ex~ A alegria é "sempre a lembrança
daquele vc'Jho companheiro, que durante l!lais de trinta
anOs p'eflustrou conosco a m.esrila estra:da._em busca do
desenvolvimento daS COfTlUnidades municipais, quando
tive o priv~légio de tê-lo cómo meu Vice-Presidente na
Associaçiio Brasileira de Municípios. E_ V,.- Ex•, aqui, o
_-substiluto do Sen.<~,dor César_ Ça!s, ·.é .u'm· homem que
acompanha puri pa.uu_ o desenvolvimento do seu trãbalho. O aparte de V~ Ex~ engrandece o ineu discurso, e é
tlm.a conti'(buição v:;~Jiosa para eSte despretensioso pronunciamento.

Os:. Juta_~J' Maga/hãeJ- V.

EX~

permi!e um aparte?

O SR,_LOM_ANTO JUNIOR-Com muifa honra Senador Jutahy Magalhães,
,
O Sr.1f.t~ah_x,Magalhàes- S_eriíi.dot Lo~a-nto Jú-ni.Õr,'
est<,~va no n_'!eu gabinete quando escutei V. Ex~ dando iníciP uo scQ·pronu'nciamento a respeito do Ministério _das
Minas ç Energia . Vim atê aqui, 8penas,·aparreá-Jo para
juntUr inlnhaÇj)alav~as as-suas e dos demàls companheiros quC efogtain a açãO act'ministra(iyu do-Ministro Cêsar
. CaiS rt r~ente . do''Mi.nis·t~rio dás MirtaS e Encr8:ia. Já foi .
aqui suficil!nteni6:nté._.re~l_ça~o_ o tr~b~l~9 c;!.e S. E_x' n~
p~ospecçào. d9 petrólio ..E quando eíe f<izia há. dois Çu
tr_ês ·a hos Uma prCvís.ào da Produção b~asileira de pe·
tró!co; se formeiS :rever osjórnaís da época, veremos q!Je
el.eJoi muito criticado, porque n~o havia a: esperança de
. que o B~asil pudesse aument~r a sua prodUção nos níveis
que_ .v.em produ_L_irtdo. Ele _er<~·collside:.rad.o :um otimista.
, un1 sonhadOr, !lm 'utópico, mas, na realidade, 'ete esta
· 47tn'i~cgui!1do ut!ngir: as ·metas 9u~ ,et~ PreVira_. E eu seria
. ~lé mais qtiJ!listã_Que__o_S~!ladar· Al_mir Pinlp-na preVisão
de que em 'L 985 _aS noSsas iinp.oriaçõeS ·de pefi·ólt~o pode- .
,riam até ser menores._d_o que a qu'e foi dita."Há _uma pOS·
Sibilidade, h(1 uma prevjs.ão com as íáritiSãJteT~atívas-de
f<ncrgia, com O. ·au~énto çle prosp'ecção; COm_ a dimi- ·

nU:íÇiiO dO_ c01lsumõ do petróelo, de que nós possamos
atingir a meta dos 350 mil barris diários de importação
de petróleo em !985. E V. Ex~ pode imaginar o que é diminuir de I milhão de barris diários de importação,
como jf! tivemos,_~té" 350 mil barris, o que é que significa·
ní iSSO_ de çonccritração de esforços, nu-ma- meta a ser
atingida. Mas, também gostaria de parabenizara Minis·
tro CéSar Cais iliravés. do pronuriCiãinento de V. Ex',
pela eficiênci<J política que ele está demonstrando ne.c;se
difícil, perigoso e melindroso assunto da energia nuclear.
Ele está conseguindo administrar essa crise -que estamos
atravessando, nesse setor, com 'grande- eficíéncia política
sem criar traumas e também sem parar a programação
que já estava em execução. Portanto, receba V. Ex• os
meus aplausos pelo pronunciamento e a minha colaboração, apenas para juntar minha voz à de V. Ex• que está
reprcscii.t<in-ao muitO Oénf o noSSo Estado aqui no Sena·
do c, principalmente, nesta hora.
O SR. LO MANTO JUNIOR- Fico muito feliz porque vejo que n-üó estou só, na Bahia, no reconhecimento,
no te.stemunhó do. trabalho admirável do Ministro César
Caris neste setor tão crítico, tão difícil, que parecia, ao
início aqui da nossa Legislatura, quase intransponível.
Recordo-me que pronunciei, aqui, um discurso trazendo as metas do Ministro César C~s; assustei-me, e o
imaginei extremamente otimista, pois se nós analisássemos o pretérito do petróleo, veríamos_ que a própriã
Bahia, que foi o Estado pioneiro na produção do ouro
negro, vinha decrescendo na sua produção, fato que nos
entristecia e atê nos assustava. Estávamos perdendo até a
lidemnça, no País, como o Estado que mais produzia petróleo.
Qu.ando V. Ex~ afirma que. poderemos cheg'ar a uma
importação de 350 rriil barris de petróleo em 1985, eu
!ico d-o lado de
Ex~. pois já não tenho mais aquela desc-renç.a, porque as metas, ao contrário até, o Ministro es~
t;J queimando etapas. Verdade se diga que nós estamos à
frente daquilo que se havia programado para 1983. Tal·
v_ez,_este ano, e V. Ex' vai veri(icar no meu discurso, che·
gare~ os a 370 mil barris de petróleo e poderemos chegar
a dezembro, produzindo 400 mil barris.

v:

Ora, a meta para 1985 era de 500 mil barris.
Então, V. Ex•, realmente, traz uma contribuição admi~
rávcl. dentro desse espírito, dessa tranqüilidade que caracteriza a sua persOnalidade, dentro dessa competência
que V. Ex~ esconde através dessa Sua modéstia, dentro
dcssl.! temperamento que é um tanto diferente do meu,
tranqUilo, e eu sou um tanto irrequieto, V. Ex• traz uma
beb contribuição. Fico bem, ficó feliz de ver qU:e a Bahia
está acompa-n~aitdo esse trabalho e qu.c nÓs d~is, que já
estivemos juntos tantas vezes; e ainda agora nesse pro~
ntinciameniü", esiUmds com os mesmos Pensamentos,
que Deus louvado,_ para o fUturo possamos prosseguir
junios nessa caminhada- a de V. Exf maior do que a
minha- rnais longa. M~s, enquanto €stivermos trilhando os caminhos da vida pública, POSSamo·s ter Identidade
de.propôsit.os, c_omd V. Ex~ ·reveiou aqui agor~, nesse seu
- bri_l.h!J.nte aparte.

o Sr. Almir Plnro-- v. Ex• Úuia _b que·é muitO comum aos doil>, a V, Ex•- e ao Ministro. Cê:Sai Cats. V. Ex'
é oümista. Então, tenbo _aqui uma '~QOta.i:irlha'" que diz
exat'\.!IJ1ente isso
.
.-

.

<;O pc.-isimista, cada hofá; iâ~re um .~Úmulo e aumenta o pl-anto do mundo.
. ,
.
··.' b"Otimista, .cada"i-iOI-a, abre i:irtl'â-flbr-.e gera um
fr~to nu árvore da ·vida."

.

~

-

'

.'

!\ias

O SR. LOMANTO JUNrORó·Cearâ é, realmente, pródigo, não _é; nobre SemrQof y·frgaio Távora?
Não ficou em José Oe Alen~ar e tantOs. outros grandes
vates,. tantos e tanto-s tUo grandes poêta&,,-,inás·_ o Senador
Almir Pinto aqui está se'mpre c_om·a suk~.-~~~,' com o seu
taiento, ·<.t émprestar, em momentos, .~tê :-aieS,r!a com o
. seu. ho.mor e._~m ~utros m·omentós, laiento 1_·com as suas
quadras .sempre mu'ito bem rímadas, "; - '

O Sr. Almir Pima.- E

generoSicÍad'e.:a~.V. Ex~

O'Sr. Virgi/~o TávOra- Per~ite

;{'.Ext -~m· aparte?
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O SR. LOMANTO JUNIOR- Concedo o aparte ao
cearense, eminente Governador e ex-Senador, VirgLfi:O
T<ivora, meu velho colega,
O Sr. Virgilio Táwra- Apressava-me a sair do Congresso, pois tinha uma audiência marcada para esta hora, quando do meu gabinete ouvi as palavras iniciaiS de
V. Ex~ e me permiti uma achega ao discurso- naturalmente V. Ex~ percutirá esse pOnto, acresditamos nós.
Acho que de mêr:ito, hoje, do Governo, no setor de Mi·
nus e Energia, o grande nlêrito do Ministro Cêsar Cals
foi justamente a politica globalízante que, pela primeira
vez, se estabeleceu neste País, quanto ao uso da ener8ía:

Re.-;pondcndo :10 Senador Roberto Saturnino, na semandu passada, tivemos o ensejo de mostrar justamente essa
curva descendente das nossas necessidades de importação de petróleo, de um lado, pelo aumento de produção da PETROBRAS e, do outro lado, principalmente, pela raciona\idude com que o-problema foi encar-ado
desde c inicio;-E vê o prezado colega, se cm 1981 -não
muito longe- nó!l estáVamos importando quase um milhão de barri!l por dia, já, na ano de 1982, no ano passado, <1 queda se verificou bruscamente. E este ano de-1983,
portanto com uma diferença de dois anos, terã V. Ex~ já
uma necessidade da ordem de importação de 720, chegando a 1985, com Um número;-que nos foi fornecida
pelo Ministério, pela PETROBRAS, tanto pelo aumento
da produção, como da substituição energética qUe está se
processando neste País, peta maior exploração do carvão, pela termoeletricidade e pelo emprego acelerado de
energia resultante de biomassa, a 320 mil barris. O em i·
nente Senador Alberto Sílva se admirou, na--ocasião, dos
dados. Perguntou de ortdc eu havia extrâtdo tais dados.
Eu direi a V. Ex.': são" dados ex.traldos do Ministério de
Minas e Energia e-da PETROSRAS- e é: o fim do nos·
so aparte - mas sàó dados Justamente resultantes dO
tmbalho extraordinário que o Ministro Cesar-cats, que
o Governo, como um todo, está fazendo na substituição
global, nessa soluçào 1 que não ê: fácil, mas que foi toma·
da u peito, de globalizar o problema da energia no Brasil
e para ela destinar os recursos necessários como priori·
dade um, Parabcnizo·O, como cearense e como brasHeiro
mais a indu, pe!u bordagem que hoje está fazendo e aB:re·
decemos as referências feitas- ao Ministro conterrâneo.

O SR. LO MANTO JUNIOR- Eu é queffi-agradeço,
Senadur Virgí!ío Távora, a V, Ex.'. companheiro de longas jornadus. Recordo-me muito dos nossos debates na
SUDENE, quando V, Ex~ queria levar tudo para o Ceará c cu impedia que isso ocorresse, era natural...
O Sr. Virgl'lio Távora -

Lamentavelmente:

O SR. LOMANTO JUNIOR- ... pelo seu interesSe
como Governador dos mais dinâmicos daquela geração
de govcrrwdore.<>. Ma~. V. Ex~ d<tYa exemplo de unidude.
No :~eu ~parte, o Senador Almir Pinto, e eu assrm dei
uma olhadu para a politica do Ceará, que me jacto de conhecer um pouco, fiquei até com inveja. Não havia, eu
açh<.l, àquela unanimidade de divergência _que hôs éramos assim acoimados, que nós éramos baianos, vamo"s
dizer assim, fefrcteados. Eu vejo o C_~ará dá um exeinplo
de unid<tde.
V.
C.:.t!W

t:x~ com a eleg.:i.ncla., com a altiveZ, transmite à
u. sua opinião, sem attodeios, sem coisa alguma; e

elogia o Ministro Cêsar Cais: seu companheiro, mas, evi·
dentcmentc que um dos Líderes do C_eal'"â e um dos competidores dessa liderança,.,
O Sr. VIrgílio Távora-A César _ó-que·é de Cêsar!
O Sr. José

Frag~?ffí- Custou,

mas chegou· ao ponto.

O SR. LO MANTO JUNlOR- A.i se isso acontecesse
com a minha Bahia querida!
Mtls., vou continuar para, daqui a pouco, dar o aparte
ao nobre Senador pelo Pará, Gabriel Hermes.
Novas ocorrências aconteceram em terreno de óleo e
g:ls no Rio Grande do Norte, Espírito SahtO,'""Sergipe e
Bahia. E nas áreas marítimas no RiO dr! Janeiro, Ala~
goas, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Dos investimentos, 65% for<Jm feito$ em território nacional, e o restante em exploração e produção no estran-

g<:iro: Angola, Argélia, China, Guate~ala, Ubi~. "Cotlgo. Yêmen do Su!.
Há um crescimento animador na produção do petróleo. Cresceu :n% com uma média diária de 266,2 mil
bartfs díãríos. O gás natural cresceu 23% e a produção
alcançou o riível de 3,1 bilhões de m'.
Quanto ao crescimento das reservas de petróleo e gás
natural. se rcgíiitra um aumento também de 14,1 e f2,5%,
respectivamente, atingirido~ um e outro, _271,2 milhões de
m' c ·61 ,8' bi.lhõe,., m' dos referidos produtos.
No fím-de 1982, o Pólo Petroquímica Baiano Produziu
! ,5 milhiJo de toneladas de petroquímicos, atendendo a
50% do mercado nacional, gerando uma economia de di·
vidas de ordem de 1 bílhão de dólares ao ano.
O Brasil é il.Uto-suficiente na produção de uréia com a
ln~-uguraç5o de fâbricas no Paraná e em Se~gipe pela PETROBRAS Fertilizantes (PETROfERTlL), dando uma
economia bruta de divisas de ordem de 284 milhões de
dó-!ures, em 982.
A dependência externa do petróleo e seus derivados
em· 1979 era de 81,5% agora é de 67% "valor ainda elevado mas que demonstw o suCesso dos esforçoS realiza·
das'". Em \982, a média de prOdução s-erã superior ~a 265
mil barris por dia lBPD) e a produção diária no final de
di.D.!mbro será de 320 mil barrís'-por dia (BPD).
No início de.i982, o Ministro César Calsdeflniu que o
Brasil importaria 750 mil barris de petróleo por dia. E,
no fim do •ma, chega a menos que isso, sendo a meta
complelllmenie alcançada, apesar da descrença geial.
h>to é rl!sultado de liderança, patriotismo e competência.
Para 1983, está pl-ogmmada a produção média de 360
mil bards di.! pdrálco por dia e, ao chegar o mês de de:t.embro, chegar-se~á à produção de 400 mH barris por
dia, com uma antevisào, ainda para este ano de se rever a
riictu de 500 mil de barris, previstos para 1985,

r

O Sr. Gahrü..>l liernw.'í- Permite V_

E~'

um aparte?

O SR. LOMA.NTO JUNIOR -Com muíto prazer.
O Sr. Gabriel Herm<'s....:...... Nobre Senador, ê sempre um

pruzer ouvir V. Ex' Tudo agrada quando V. Ex~ está na
tribuna, as matérias que V. Ex~ aborda, e esse volume de
voz...
'O SR. LO~_:!_ANTO JUN!OR -Que Dt:us rrie deu.
O Sr. Gahrfd lfemtl!s - •.. que chama realmente a
e agr--td:.t u q-uerh o ouve. E eu ouço com muíta

atl..'n.;,·~a

alegria as referénciás que V. Ex~ faz ao Ministro César
um homem com quem desde o primeiro momento
fi.: um bom contalo. Ek· b-em representa o Senado na fai·
xa do Executivo, como ele representa bem a nossa Casa!
Trabalha com entusiasmo, com conhecimento, com
utençào a qualquer advertência, a qualquer aproximação
qul! dele possamo:\ ou tenhamos necessidade de fazer, Na
Presidência da Comissão de Minas e Energia, tive a
oportunidade de procurar o Ministro há bem pouco tempo. Ne.ssa oC<tsiâo, acompanhado por cOmpanheiros da
Comissão, fomos tratar de algunS assuritos importantes e
nos fixamos mais nos minérios, enquanto V. Ex~ fala
com 1<\nt:l alegri<J do nosso desenvolvimento lento, mas
agon.1 em compal'iSO certo, sobretudo nessa administnlçil.o César Cais da ürea energética do petróleo. Mas na
úrcu de minérios, nós também crescemos e crescemos na
administração de Cé.<>ar Cais,
cu~.

cYSR. LOMANTO JUNIOR- Chegaremos lá.
O Sr. Gabriel Hermes- Visitei com S. Ex~, há alguns
anos, quando estava em pleno apogeu a nossa Serra ?e·
!ada, e tive oportunidade de ver Como aquilo funcionava
bem, porque isto é difícil de se. acreditai, num lugar onde
está c.'i.sc hOJ1,-em tão corajoso. audacioso,. tão sofrido e
valente que é aquele que vai buscar do chão as riquezas
como o outro. Mas, encontramos tudo bem, e percorrendo toda. aquela área; com o Ministro César Cals ao meu
lado, vi o interesse, o cuidado, a atenção, a preOcupação
e, como S. Ex~, aqui chegando proc"i.Irou dar solu~ões
para a área do ouro, E agora, na Presidência da Comis&ào, quando fomos convocar S. Ex• para que estivesse
aqui conosco no dia 6 de abri!, para que nas desse o retrato do seu_Mínistêrio,já que nós, da Comissão, temos
uma programação para a área de mínêrios acentuada~
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menti!, e tãmbéni p'1ita a ârea enetgêtíca mãs, prtnCij)almenk· e ínicíalmente, a de mfliérios, em que levantamos
esses problemas, sentimos a simplicidade, a atenção e atê
o acolhimento grato- é esta a expressão própria- do
Ministro César Cais, em estar conosco e em colaborar
para que possa esta grande Nação rica, ri<jufssima em
ouro, que está entre as quatro que mais ouro têm no
mundo e, tulvez, <.:1 que mais tem ouro <tinda não tocado.
Cdm absoluta segurança afirmo -isto, e acabo de receber,
ainda hoje 1 um mapa que me foi mandado pelo Departa-mento de- Pe-squiS:ts Minerais que me surpreendeu pelo
que esta Nação em ouro, pois acabo de visitar, semana
passada, o Ministro, e percebi a alegria de se sentir,
como ele disse, apoiado, porque só o fato de uli chegar,
ele sentiu que era um apoio ao seu desejo de que se dê ao
Bmsíl um programa e uma politica do ouro que nói precisamos dar. Com isso, eu me congratulo com V. Ex•,_v.
l:'x~ fuz muito bem em trazer notícias desse MiniStério, e
dcs~e 1\.llnistro que honra. realmente, a grande Região
Nordestina, região sofrida, mas de patriotas, de bons
bwsileiros, de brasileiros que deram ao Brasil até pedaços de terru, para qUe o nosso grande terrhófio maior
fo~sc, c aqui retiro-me ão Acre. Meus cumprimentos a V.
Ex~

O SR. LO MANTO JUNfOR- Obrigado Senador, é
de gnlnde expressão o seu aparte, não só porque V. Ex'- é
um conhe~.:t.!dQr, o gra.nde conhecedor do assunto, e, por
isso mesmo, gUindado à Presidência da Comissão de Mi·
n<Js c Encrgi<:~. Apen<:~s, não concordo com a sua generosidade <tmazónica - eu aceito, aliás, concordo e não
l..:l)ncordo, mas aceito de que gasta, que tem prazer em <l!>Sistir Q$ meus modestfssimos pronunciamentos nesta
C.tsa; ...

O Sr._ Josti Fragdli -

Não apoiado!

O SR. LO MANTO JUNIOR- ,.~talvez isso ocorra

por conta de uma velha amizade, desse contato perma:
nentc que nós temos. Mas, de qualquer maneira é um
~.~1imulo, esse ap~rle será guardado, naturalmente será
parte integrante da história da minha vida. e, quando um
dia, o~ meus filhos tivefem tempo de ler os meus discur·
:;os nesw. Ca:.a, ho.tverão de SC" deliciar com esse aparte-de
V. Ex~. que havia um Senador,com uma longa experiêncitl da vida pública que gostava de ouvir os frágeis pro·
nunciumcnws de seu velho p-ai. Muito obrigado.
Sr. Pre:-.idente, prossigo:
A huipu Binacional, além de ser .. imponente instrumento de coopcra.çào binacional e de integração regionul, i.: futor importante de atendimento ao mercado energélieo brusile-iro'',
Quanto uo programa nuc!e-ar sofreu profunda revisão.
Foi utua!i.:ado fu._~ il tltual conjuntura_ económica. Sofreu modí!ícações. E a sensibítidude do Governo às criti~
cus da opinião pública.
Em 1982, houve crescimento fisico da produção extrati v:.~ mineral: 8,3%. A e~.:! ração do c.arvão de pedra em
bruto roi de 7%, e do ciirvi.io de pedra lavado foi de 3%.
Quanto ao ouro houve um incremento em sua produção,
HOU\'c declínio da produção de ferro e manganês pelo
<iedínio da demanda mundial.
Para Caraj.:i.s fez-se o Programa Grande Carajãs
{PGC). Nos seus primeiros dois anos de ação do programa foram enquadrados {9 empreendimentos com projetos diretumente produtivos e utividades de apoio, O Projeto Ferro Carajá.~. a cargo du Ci~. Vale do Rio Doce,
visa à exploração das reservas de rninério de ferro de. alto
teor provenientes de jazidas estimadas em 18 bilhões de
toneladas e situadas na Serra de Carajás. A exploração
desse minério está previsto seu inlcio para 1985, com 15
mílhões de toneladas/ano, crescendo para 25 milhões de
t/ano cm 1986. com 35 milhões a psrtir de 2987, com
uma geração de divísas da ordem de 700 milhões anuais
de dólares.
Outro empreendimento que marcou grande desenvolvimento foí o Projeto Alumar. Seu objetívo é a produção
de alumina e alumínio em São Luís do Maranhão. O início de su<t operação está previsto para 1984.
Mas não bastava. Sem auto~suflciência em petróleo, a
Mínístério de Minas e Energía, a!êm do trabalho para
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aumentar sua produção, Vem buscando por todos os
meios, a produção de energia alternativa. Bioenergia foi
a primeira.
E surge o Programa Naclonai do Alcool. Em 1982 os
êxitos de sua implantação tiveram uma influência decisiM
va na venda de veículos movidos a âlcool num montante
de 234 mil unidades. Hoje há fJOO.OOO veículos entre DQ-

vos e convertidos e 6 milhões de brasileiros utilizam a
mistura âlcooljgasolfna ao níVel de 20%.- A previsãO da
produção total de ãlcool para a safra 82/83 é de 5,6 bilhões de litros contra 4,2 bilhões de litros da safra anterior, com um incremento de 33%·.
Em -1980 "a produção nacional do álcool firmou-se
colocando-o como produto viável e irreversível na substiú.lição de derivados de petróleo". A produção em J982
alcançou o valor médio de 71,5 mil Barris Equivalentes a
Petróleo (BEP), perfazendo um total de 5,4 bilhões de litros. Em 1983, para este ano, estâ prevista uma produção
de 6,2 bilhões de litros, representando um acréscimõ de
21.200 Barris Equivalentes a Petróleo (BEP).
A produção desejada para 1985 será de cerca de
170.000 Barris Equivalentes a Petróleo (BEP).
·
Os sacrifícios- forãm riluitoS pafa a ·oonsC:cti_ção _da
meta amplamente realizada com sucesso. Hoje o mundo
reconhece a liderança mundial do Brasil no setor da tecnologia do álcooL Dai outros pafses produtores da cana
de açúcar acorrerem ao Brasil.
Assim acontece com o aproveitamento energético do
gás natural. A produção atual equivale a 57.000 Barris
Equivalentes a Petróleo (BEP). Programa-se o gâs para
substituir derivados de petróleo em refinarias, em-usinas
siderúrgicas, em uso doméstico e automotivo.
A produção do carvão mineral, em 1982, atingiu o valor ,médio de 43.800 BEP (Barris Equivalente a Petróleo),
sendo seu uso para fins de geração de energia termelétrica e para fins energéticos em substituição aos d'erivados
do petróleo.
Novas tecnologias foram desenvolvidas, em 1982, visando reativação energética e estimular o uso do carvão
em substituição aos derivados do petróleo ..
A Energia Elétrica, hoje, no Brasil, está em fase de superprodução. Em 1982 seu cresciniento foi de 7%, totalizando 152,2 bilhões de kWh dos quais só 7% é de origem
térmica.
Encontra-se em construção, cOmplementação e ampliação, usinas com capacidade total de 47,0 milhões de
kW, dos quais 86,2 são de origem hidrelétrica,
destacando-se:
Ítaipu, com 12,6 milhões de kW;
Tucuruí (1• etapa) 3,96 milhões de kW.
Das usinas térmicas merecem destaque as usinas nu.cleares:
Angra I com 626 mil kW, Angra II e III com 1,2 milhão
de kW cada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é esfe o Brasil das minas e energia. E ele vem sendo construído sob a liderança
da rnclita figura, desse bravo cearense e brasileiro que é o
nosso colega Ministro Cesai Cais.
Diante de tais realizações no setor energ&tico e mineral, o Brasil e os bra~ileiros não podem perder as esperanças. Têm de olhar com confiança seu futuro.
Dificuldades existem, e elas, no atual momento brasile~ro, são muitas e quase desanimadoras. Mas temos riquezas para enfrentá-las. Riquezas de patriotismo construtivo, de inteligência aguda e realizadora, como as de
Cesar Cais, que nos asseguram a saída de todas as dificuldades, dignamente, sem demagogia, sem concessões
desonrosas.
O Ministro e nosso colega César Cais foi um dos líderes que despontou no momento grave em que vivemos. E
como líder nos ofereCe trabalho, realizações, eficiência e
esPeranças.
Eu cumprimento, Sr. Presidente, daqui desta tribuna,
o Senhor Presidente da Repúbfica, pela eficiência do seu
Ministro das Minas e EnerS:ia. Cumprimento o nosso colega Senador César Cais, pelo seu extraordinário desempenho à frente do Ministério das Minas e Energía.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o gigante sofre, mas
não cairá jamais. (Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Concedo a
pã.lavrã- âo nobre Senador Gastão Maller.
O SR. GASfÃO MOLLER (Pronuncia o seguinte discurso.) ..:.... Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ê lamentável que tenha eu de vir a esta tri~una, mais
uma vez, para lamentar o total abandono em que se encontram os produtores rurais, deste Brasil, cujo espelho,
encontra-_se nos agricultores_ de Mato Grosso e, no caso
mais específico, ainda dos que trabalham a terra da região Leste de Mato Grosso.
__O jornal Diário de Cl!._iabá, de 3-3-83, publica interessante reportagem a respeito do assunto a que me refiro.
Diz o iftulo da notícia: .. Falência dos produtores do Leste deflaga êxodo rural".
O Sr. Osvaldo Masson do "Sindicato dO Produtores
Rurais de Nova Xavantina", afirma: "Os-produtores do
Vale do Aragua~a estão à beira da falência e muitos já faliram mesmo ..:
Dia 27 do corrente haverã uma reunião, em Nova Xavantina, dos produtores rurais ·e autoridades estaduais,
municipais e federais, objetivando discutir o assUnto. Esses debates gerarão um documento que será levado, principalmente, às autoridades federais, em Brasflía.
- 0 'interessante, Sr. Presidente e-Srs. Senadores, é que o
Senhor Presidente da República está convencido, creio
eu, honestamente, de que está sendo um benfeitor da
agricultura brasileira, quando na prática essa não é a
verdade. o S~nhor Pr~idente da República está sendo
- enganado, ludibriado pelos que o rodeia que contam os
fatos, totalmente deturpados.
Se o Senhor Presidente da República tivesse tempo de
jer os r_eclamos, os protestos, as reclamações dos agricultores., bem c-omo as sugestões bem intencionadas, a coisa
seria outra. Leio, para que conste dos Anais,a notícia
publicada no Jornal de Cuiabá:

FALENCIA DOS PRODUTORES DO
LESTE, DEFLAGRA EXODO RURAL
..Os produtores do Vale do Araguaia estão à beira da
falência e muitos já faliram mesmo". A afirmação é do
produtor rural, Osvaldo Masson, do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Xavantina, que esteve mantendo contatos - com apoio do presidente ~a_ Fa~ato,
Gabriel Muller- com várias autoridades ligadas ao seter agrícola do Estado.
De acordo com Osvaldo Masson, os produtores d_o
leste do E~tatlo es~ão inteiramente descapitaliZados e
sendo ajuiZados pelo Banco do Brasil, a quem estão entregando suas máquinas e terras por não terem condições de pagar as dívidas contraídas. "Essa situação está provocando o êxodo rural em grande escala e estamos
Cbn-Clamando os governos estadual e federal a tomarem
uma posição para sanar o problema".
Gabriel Muller, que está dando todo apoio aos produtores daquela região, atraVés da Famato, defendeu "um
tratamento especial para a agricultura mato-grossense".
No próximo dia 27 haverá uma reunião dos agricultores
da região com autoridades ~taduais e federais ligadas a
agricultura em Nova Xavántina.

Diário de Cuiabá, 3-3-83.
FALENCIA DA AGRICULTURA ESTA PROVO·
CANDO O EXODO RURAL

-

"Os fazendeiros do Vale do Araguaia estãe às portas
da falência. Aliás muitos já estão sendo executados pelo
Banco do Brasil 29r estarem inadimplentes".
Q desabafo é dà p~:odutor Osvaldo Masson, do SinQi--~0 Rural_ de Nova Xavantina, que esteve em Cuiabá e,
apoiado pelo Presidente da Famato, Gabriel MUller, visitou vários órgãos estaduais e federais na busca de uma
"integração de forças" para salvar a região.
O Q,.Ué é pior, do ponto de vista exposto Masson, é que
os--agricultores estão tendo que entregar suas terras ao
Banco do Brasil bem como os implementas agrícolas por
"estarem inteiramente descapitalizados e sem condições
de cumprir seus compromissos assumidoS com agehte financeiro oficial através de empréstimos contraídos a juros altíssimos.
-

- Como principal agravante desse qUadro já por demais caótico ~ disse Masson - voltou a ocorrer com
grande intensidade o êxodo rural. Os colonos estão
a_l:t~qc:!onando as terras, e voltando para as cidades agràvando ainda mais os problemas sociais nelas existentes.
Solo Pobre
A região do Vale do Araguaia enfrenta problemas
sérios_ no sete~ a:gJfcola. Alé:_m de se encontrarem, como
os agricultores de uma forma geral, totalmente descapitalizados, os produtores deparam ainda com o crítico
problenla dos solos da região, exauridos pela falta de rotatividade de culturas. Isso significa que, sem um tratamento especial, o produtor daquela região nunca terá
condições de recuperar-se porque mais do que um finan- ciamento_ para plantar ele precisa de condições para promover a recuperação ~os_ solos através de corretivosmuitos fabricados a partir de matéria-prima importada e
Cujos preços disparam a cada reajuste do dólar-, agora,
com a maxidesvalorização a coisa fica pior ainda, é algo
praticamente impossível para um produtor 'lUC
encontra-se sequer sem condições de pagar o crédito de
custeio.
Ê extremamente por isso que o agrónomo Gabriel
MüUer, recentemente reeleito para a Presidência da Federação dos Agricultores de Mato Grosso, defende um
..tratamento especial" para o setor agrícola matogrossense, especialmente a r;gião da Grande Barra, onde
os problemas são exacerbados principalmente porque a
política agr[cola oficial não está levandb em conta as peculiaridades de cada região.
Adverte MiHier, que se essa situação persiStir, o leste
mato-grossense corre o risco de voltar à pecuária extensiva, que poi não ser tão dinâmica quanto à agricultura,
acelerará a liberação do contingente humano do campo,
porque a pecuária exige pouca mão~de-obra.
Falta Pesquisa
Outro problema detectado por Maller ê a f~ta de pesquisa. Não existe sequer um zoneamento para efeito de
estabelecer as culturas que melhor se adaptem às características regionais. A falta de pesquisas envolve, no entender.de MUller, entre vârios obstãculos a insuficiência
de recursos financeiros destinados ao setor e prinCipalmente, a falta de uma política agiicola mais adequada à
r~alidade nacional e, em especial, à realidade matogrossense.
Osvaldo Masson, por sua vez, afirma que há a possibilidade, se houver um apoio mais amplo dos governos estadUal e federal, de revitalização deste caótico -quadro
atual. ..A região ·deu provas que pode ser uma grande
produtora tanto de arroz, como soja e outros grãos, mas
se persistir a falta de um maior empenho por parte das
autoiidades ligadas ao setor, realmente ..a falência será
total".
Recorda Masson, que a região leste do Estado já foi a
maior produtora de arroz de sequeiro do mundo e hoje,
os produtores estão produzindo apenas 30 por cento do
que antes se produzia. Por outro lado, há também um
ponto que precisa ser levado em conta: a política do governo na agricultor~ está na im!nência de perder totalmente a credibilidade junto a classe prod_utofa.
Muller també:rr1, admite que ainstªbilidade dessa politica - "que incentiva um programa num ano e o desistimula no outro" ....:... é que está concorrendo para essa ..situação aflitiva" que submete os pequenos e médios produtores a pesados sacrificios.

Reunião
Porém, o Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Xavantina está procurando trazer a situação ao debate por
ver nisso, a única possibilidade de contornar o atual estado de coisas. Segundo Masson, nos últimos três dias ..com apoio irrestrito de Gabriel Muller" - manteve
vários cantatas colo ?-S autoriddes estaduais da CIBRA·
ZEM, CFP, EMATER e com os superintendentes das
instituições fuiancciras e, inclusive, jã está marcada para
o próxinio dia 27 uma reunião de todas estas autoridades
com a classe rural da região. Pretende tambêín Masson
estender o convite ao governador eleito Júlio Campos,
que tem se mostrado sensível ao problema dos agricultores•
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A partir dessa reunião, os produtores pretendem
forçar uma reformulação da política agrícola do governo
de forma a adequá-la às necessidades prementes da região.
··

-Acreditamos que os governos estaduais e federal se
mostrarão sensíveis à nossa causa, porque a fixação do
homem no campo é uma de suas !netas. Como é também
prioridade do governo aumentar os índices de produção
e não, como está na irriínêrii:ía-de acontecer. desestimulâlos. Cremos que a:s autoridades não fecharão seus ouvidos ao clamor d~ milhares de famílias de colonos que estão tendo que abandonar a terra para sair atrás de uma
ilusória vida melhor nas çidades. Bem oomo, c~mos,
não deixarão- de atender à classe produtora, que a custo
'de muito sacrifício transformou Mato Grosso na nova
fronteira de prõdução agrícola e, se os produt~res forem
devidamente prestigiados, Mato Grosso poderâ realmente alcançar o tão sonhado pódium de "ce(eiro do
mundo", disse Masson.
Era o que tinha a dizer'. (Muito bem!).
Ó SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr_. Presidente e Srs. Senadores:
Fraternidade, sim. Violência, não. São palavras do
Sumo Pontífi'ce bUScando- sensibilizar os povos da Terra,
onde impera to-da sorte de violênciaS. Este mesmo apelo
pode ser aplicado aos atuais Governadores e Pref~itos do
nosso País, quarido a imprensa anuncía: a demissão coletiva de mais de 600 mil servidor~ públicos, envolvendo
os planos estadual e municipal.
Ninguém bate palmas a admissões fC:itas com fins eleitoreiros, em muitos casos dentro dos períodos proibidos
pela própria Justiça Eleitoral, mas por igual não se pode
aplaudir uma demissão em massa, sem exame ~auteloso
da situação de cada um, quase todos vítimas, a esfa altura, da falta de escrúpulo de alguns administradores, que
apelaram para a troca de favores, notadamente do empreguismo desordenado e abusivo.
Milhares de chefes de família jã foram despedidos e
batendo à porta dos políticoS no seiltido d~ conseguirem
a volta ao trabalho, desesperados por não obeterem
meios de manter suas família~. prinCiPalmente neste motp-ento, quando uma recessão sem precedentes, por nós
denunciada hã meses, parece caminhar para uma crise
i.dêntica ou pior que a de 1929.
Ao fiuermos este veemente apelo aos novos Go~erna·
dores e PerfeitOs de todo o Brasil, encarecemos que bus·
quem absorver, senão todos, o maior número posSfvel
desse pessoal e que os casos sejam examinados um por
um, levando em conta Principalmente os encargos fami·
liares e a renda· familiar, para que o iniPactó-QU:e Se anun·
cia não ponha em risco a tranqUilidade de centenas de
milhares de servidores que não ocupam cargos de confiança, mas cumprem seus deveres funcionais e têm atrãs
de si, na maioria absoluta das vezes, esposa e filhos que
precisam viver.
Voltaremos a examinar outros problemas do funcionalismo, mas, neste momento de aflição, vimos formular
este apelo, que cremos de todo o Senado, esperando que
nossas palavras encontrem guarida na compreensão e no
espírito público daqueles que hoje são responsáveis pelo
bem-estar e tranqUilidade dos habitantes em seus Esta·
dos e de seus M unicípicis.
Fraternidade, sim. Violência, não, Srs. Prefeitos eGovernadores! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
disçursQ._)_ - Sr_._ Presidente e Srs. Senadore.s;
A campanha que O Globo vem fazendo contra o recru·
descimento da violência urbana, no Rio de Janeiro, renova e intensifica os debates que esse grande órgão da
imprensa brasileira promoveu desde 1975, em 1977, e
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agora com maior ab_rangência e energia, visando cons·
cientizar a população e, sobretudo, as autoridades, no
sentido de que torna~se imperativo, de uma vez por to.
das, "desarmar a cidade", a fim de que se possa conter a
onda de criminalidade.
Muitos especialistas têm examinado, sob os mais variados aspectos, as razões fundamentais determinantes
das graves angústias, conflitos, assaltos e crimes- quase
sempre revoltantes e bârbaros - que ocorrem diariamente, ilas grandes aglomerações urbanas, principal·
mente--nas metrópoles saturadas de tensões sociais e
p~oblemas de toda ordem.
A explosão da violência urbana torna-se ainda mais
iril}:lres~i<:m_ante quando se verifica que as taX.:as -de incidência de menores de 18 anos, diretamente envolvidos
nas ocorrências mais trágicas divulgadas pela imprensa,
vêm crescendo assustadoramente.
Assim é que, em sua edição de segunda-feira, 7 de
março passado, relatou O Globo que duas crianças de 8 e
9 anos foram baleadas por um grupo de pivetes, que tentavam assaltar torcedores nas irriediações do ca:m:po do
·Vasco. _As crianças fóram socorridas e encaminhadas ao
Hospital Souza Aguiar, mas Os moleques conseguiram
-fUgir,
Nesse mesmo dia, uni menor de 16 anos, interno da
FUNABEM, foi preso pOr PMs que encontraram três
armas em seu barraco no Morro cl_ª Coroa, em Santa Tereza.
A prisão do menor e a apreensão das armas- que estavam escondidas embaixo de uma cama- foi feita após
denúncia ao Posto Policial daquele morro. As armas
apreendidas foram dois revólveres e uma pistola, todas
carregadas. Esse menor havia sido recolhido à FUNABEM por haver sido acUsado de ter assassinado Silvio
Ilhéu que tentou impedi-lo de assaltar um carro de uma
Companhia de cigarros.
O assassinato de um menino de 15 anos, no interior de
um ônibus, na Tijuca, por outro menor de 14 anos, armado de revólver, simplesmente por ter sido pisado no
pé, traumatizou -a população desse tradicional bairro.
Seria longo enumerar os dramáticos episódios que a
crônica policial dos jornais descreve quase diariamente,
para espanto e consternação das famíJias e da sociedade
como um todo, que se recusam a aceitar a ameaçadora
s_ituJ~;ção gerada pelo fato de menores de 18 anos anda·
_rem armados.
TaiS problemas, pela sua periculosidãde_ imanente, jã
mereceram rigorosa análise nas duas Casas do Congresso Nacional, através de C::::omissões Parlamentares de Inquérito - principalmente a que funcionou na Câmara
dos Deputados em 1976, cujos trabalhos foram condensados no magnífico relatório intitulado ..A Realidade
Brasileira do Menor", amplamente divulgado.
Não deixa de ser melancólica a postergação das so·
Juções propostas pelo mencionado relatório, uma das
quais se encontra no "Projeto Dom Basco", que já foi
aprovado pelas Comissões Técnicas e se encontra, no
momento, aguardando o pronunciarrl.ento do Senado
Federal.
Independentemente das conclusões daquele Relatório,
queira Deus que o "Projeto Dom Basco" seja encaminhado à.sancão presidenciàl, porque nele se conjugam as
providênCias drásticãs e de envergadura, que se tornam
ii:nperativã.s, em benefíciO dos 25 milhões de menores carentes do nosso País, dos quais mais de 2 milhões são os
abandonad_QS propriamente ditos, os pivetes e trombadinhas que vivem em condições subumanas de sobrevivência, nas fronteiras da agressividade, da violência e da criminalidade.
São estas as ~Qnsiderações que teci, referentes à violên_cia urbana e aos problemas dQ_ men9~. achando que to·
das as entidades assistenciais- Legião Brasileira de Assistência, FUNABEM e demais instituições particulares
que se interessam pelo assunto- deveriam unir os seus
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esforços, a fim de se integrarem nessa campanha de alto
alcance social.
Era o que tinha a di7:er, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Márío Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte dísCurso.) - Sr. Presidente, S:rs. Senadores:
Todos os Estados brasileiros estão se reencontrando,
desde o último dia 15 , com suas mais legítimas e dignas
tradições. A revitaliz~çào da autenticidade administrativa _é, sem dúvida algum_a, a principal c_onseqilência do
restabelecimento do voto direto para a escolha dos Go- vernadores.
Nem mesmo a pletora de casuismos, distorções e, até
mesmo, de fraudes denunciadas em diversos Estados,
---nem-mesmo esses fatores negativos conseguiram obscurecer a luminosa demonstração de civismo, determinação e patriotismo que levou os eleitores às urnas.
Temia-s-e uma enxurrada de votos nulos, plantou-se a
dúvida quanto ao. comparecimento dos cidadões,
tumultuou·se o processo com ameaças e imp-osiçõeS de
última hora na própria elaboração do modelo de cédula.
Quem pensou desestimular o povo, entretanto, amargou uma severa derrota. Nunca, em toda a História rew
cente do Brasil, viu-se tanto entusiasmo e tanta vibração.
Esse entusiasmo e essa vibração trouxeram, inegavelmente, o mais forte respaldo popular, u01a acendrada representatividade para os contemplados, com a preferên~
cia majol-itária dos brasileiros.
O qUadro nacional teve, no Estado do Acre, conotações ainda mais emocionantes e decisivas. Afinal, nenhum outro cidadã_o amargou tantas humilhações e tantas derrotas políticas, como o acreano. Seu único Governador legitimamente eleito até 1982, José Augusto de
Araújo, foí violentamente afastado do cargo logo no início do movimento militar de 1964, e, a partir de então,
suçederam-se_ sâtrapas desvinculados da realidade e das
asPirações estaduais.
Humilhado, afrostando a pecha de "perigoso à segurança nacional", proibido de eleger até mesmo os Prefeitos dos mais distantes e mais pobres Municípios, o acreano fez valer sua rev_olta em 15 de novembro último. Nem
mesmo a acintosa influência do poder econômico, despejando milhões e milhões de cruzeiros, logrou dob_rar a
deteun_inação do bravo povo do Estado, que tenho a
honra de representar nesta Casa.
Ê em tal contexto que podemos analisar a vitória e a
posse de N abor J úriíõr nci Governo do Estado do Acre.
A intensa e espontânea vibração popular, nos salões, nas
praças e nas ruas, evidenciou a legitimidade dos resultados colhidos nas urnas, consagrando a bandeira e os candidatos do PMDB.
Isso traz uma responsabilidade muito grande, para todos nós, eleitos naquela jornada memorável. Em seu dis·
curso· de posse, perante a Assembléia Legislativa do Eslado do Acre, o Governador Nabor Júnior definiu essa
obrigação com g~ande felicidade, ao afirmar: "Não me
iludo. Sei perfeitamente que imensas difiCuldades, nessa
tarefa, me esperam".
"Todo o Brasil", continuou Nabor Júnior, "vive uma
passagem de particular angústia, uma crise sem precedentes, ameaçadora e sombria. A credibilidade dos homens públicos sofre sucessivos golpes- não apenas por
Setis- erros,- às vezes inevitáveis, mas também pelas próprias dificuldades do quadro atual",
E acentuou o Governador do Acre: "Conscientizemonos, todos, desta verdade: estamos numa situação perigosamente_ arriscada,_ quando a esperança expressa nas
urnas_ pode se transformar em desilusão coletiva!"
Faço minhas_, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as palavras do Governador Nabor Júnior: .. Poupar o Acre de
mais essa tristeza é a missão de todos nós; e estou certo
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de que o Governo do PMDB, que ora se instala, alcançará os objetivos propoStos em seu programa e aprovados
pelos cidadão".

~um programa que se desdobra em aspectos políticos,
econômiCos e sociais. O grande problema institucional,
hoje, é a cassãção da autonOmia de todos os Municípios
acreanos, invariavelmente inclufdos numa nefanda "Zona de Interesse da Segurança NaciOnal", como se o cidadão do Acre não fosse um brasileiro tão bom corno os
melhores dos outros Estados. Esquecido da Epopéia do
Acre e do exemplo heróico dos "Soldados da Borracha",
o Go_verno Federal implantou a exceção como regra,
transformou o arbítrio em norma e atirou, sobre o Acre,
todo. o peso das humilhações politicas, tachando seu
povo de "perigoso".
Talvez, agora, com a altiva resposta: de 15 de novembro, os poderosos acordem para a realidade de um
povo digno, nobre e entranhadamente patriota.

Quero, ainda, nesta (lportunidade, registrar uma palavra especial, de carinho e de respeito, pela nossa ViceGovernadora, Iolanda Lima Fleming- a primeira mulher brasileira a atingir uma tão sígnificativa honraria.
~~~m dúvidas quanto a isso: o pes_o e a simbologia delima grande mulher, na chapa do PMDB, foram
fatores decisivos para o resultado colhido nas urnas,
principalmente quando esse no r te se reveste da densidade e da força moral que são atributos da ex-Vereadora,
ex-Deputada Estadual e hoje V ice-Governadora lolanda
Lima Fleming.
Em sua pessoa, vemos as mais expressivas e autênticas
qualidades de companheirismo e dedicação, que fazem
da mulher acreana um modelo para suas irmãs dos demais Estados.
O Governo do PMDB tem poucaS- promesSas a fazer.
Porque quem tem um programa e objetivos consagrados pela opinião pública está acima de eventuais pressões, legítimas ou não.
É grande a expectativa quanto ao-relacionamento a ser
mantido entre o Governo do Estado do Acre e a administração federal. Sobre isso, o GOvernador Nabor Júni~r tem firmada a mais lúcida e construtiva posição, expressa em seu discurso de posse:
..Não vejo qualquer impecilho nessa condição, que é
decorrente da própria normalidade constitucional e democrática", afirmou - p-ara acentuar, em seguida:
"confio na palavra empenhada pelas autoridades federais, de que não serão criados problemas para os novos
Governadores. Afinal, diálogo sobre assuntos administrativos, pode e deve ser uma cosntante, entre os diversos
níveis do Poder Executivo".
Quando respeitoso, Sr. Presidente, Srs. Seniidores,
esse diálogo estará imune às ínjunções político~
partidárias.
Na grande festa da posse do Governo do PMDB, entretanto, houve um momento de intensa tristeza: na véspera, o povo acreano recebeu a noticia de \.lm de seus
mais venerados patriarcas, o Senador José Guiomard
dos Santos, autor do projeto que elevou à categoria de
Estado, em 1962, o até então Território Federal do Acre.
Reverenciando a memória do Senador Guiorilard, homem acima de paixões partidárias; -o Governador Nabor
Júnior teve maís um momento de grandeza humana- e
suspendeu a programação festiva, que viria abrilhantar
sua própria posse.
Todos os fatos que acabo de relatar, com emoção e reverente espírito democrático, mostram que o novo Acre
é uma terra promissora, cercada de otimismo e voltada
para a concórdia. Prova do que afirmo ê a consagração,
na última sexta-feira, do novo Prefeito de Rio Branco, o
engenheiro Flaviano Batista, cujo- nome, submetído à
Assembléia Legislativa, recebeu aprovação praticamente
unânime.
Nesse voto coletivo, acima de partidos e divergências
eventuais, os nobres Deputados Estaduais do Acre mos-
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traram sua dispOsição de somar esforços e corrigir os erros, acumulados em quas~ duas décadas de arbítrio e de
,_exceção.
O Acre surgido erri 15 de_ novembro e instalado em 15
de março é um Estado inteiramente renovado, oxigenado e vitalizado, pela vontade expressa dos cidadãos.
E, embora permanentemente voltado para o futuro,
relembro e reverencio, nesta oportunidade, os grandes
acreanos que, através de sua luta persistente, ensejaram a
perspectiva do porvir.
Neste mesmo Plenário, na augusta Câmara Alta da
República, vislumbro, ainda, dois grandes vultos, giganteS ITúJraiS e põlíticos que, até recentemente, engrandeceram a democracia com seu talento: José Guiomard e
Adalberto Sena, exemplos das mais acentuadas virtudes
do povo acreano.
__ Cabe-me, e aos colegas Senadores do Estado do Acre,
dar continuidade à obra e aos exenplos deixados pelos
saudosos homens públicos. É uma imensa resPOnsabiii~
dade, a de não permitir que suas lições e seu trabalho em
defeSa- do Acre_ sejam esquecidos nos arquivos políticos
da Pátria,
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, renovando
minha confiança no Governo Nabor JUnior e no futuro
do Acre e do Brasil.
E, ao finalizar, trago mais uma importante afirmação
feita pelo Governador do Estadodo Acre, em seu discurso de posse: "A Hora é de Trabalhar e Confiar"!
Vamos todos trabalhar. Confiemos no futuro vc;:pturoso do Estado do Acre e da Nação brasileira, unindo-nos
em torno de seus objetivos permanentes, abraçando sem
temor e sem hesitações as causas sagradas do povo e da
sociedade marginalizada nos tempÓs sombrios que, finalmente, parecem próximos do fim.
Multo obrígado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SENHOR PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - A
presidência lembra aos Srs. Senadores q~e amanhã, dia
-23 de março, às 14:30 horas, comparecerá ao SeriadO o
Ministro de Estado da Fazenda, Sr. Ernani Galvêas,
- ~~nvocado nos termos do Requerimento n'>' 3, de 1983.
De acordo com o disposto no art. 419, letra "e", do
Regimento enterno, não serão designadas matérias para
a Ordem do Dia .
O SR PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está encer·
rada a sessão.

(Levanta-sr;> a sessão às 17 horas e 30 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR., PEDRO SIMON NA SESSAO DE 17-3-83 E QUE,
ENTREGUE À REVISA O DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PEDRO SIMON -(Pronuncia o seguinte dis·
curso. - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Parece-me importante iniciarmos, nesta Casa, amplo
debate sobre a Mensagem Presidencial do ano de 1983,
que aqui chegou na abertura dos trabalhos.
Trata-se de documento que, pela importância e significado de que se rey_este, após sua leitura pelos Senhores
Parlamentares e divulgação pela imprensa, de alguns de
seus tópicos, não poderia cair no esquecimento geral,
como só acontecer, inas deveria ser objeto de um estudo
aprofundado pçlo Parlamento, através, inclusive, de suas
Comissões Tétfiicas, parã que a Nação toda pudesse
realmente, conhe_cer, avaliar e debater a fala presidencial. ,
Diz Sua Excelência o Senhor Presidente da República:
"0 desempenho da economia brasileira em 82 foi
influenciado, de forma significativa pelos desdobramentos da crise e"conômica mundial, cuja evolução,
nos últimos dois anos, atingiu partiCularmente os
países em desenvolvimento."
"Na busca do reequilibrio das contas externas, os
países industrializados passaram a adotar práticas
prÕteciorliStas que provocaram queda sensível da
d_e_manda e; conseqüente estagnação do comêrcio in-
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ternacional. O êxito de tais medidas agravou os
problemas dos países em desenvolvimento, que tiveram que arcar o ónus inicial do aumento. dos preços
do petróleo e, a seguir, com a drástica rr;:dução do
preço de suas exportações. Os preços de produtos
básicos (exclusive petróleo) exportados pelos países
em desenvolvimento sofreram redução de 6,5% no
biênio 19HOJ81, e de 15% em 1982. No caso doBrasil, a variação dos preços de exportação e importação acarretou queda de relações de troca de quase
22%, apenas n_o_s últimos dois anos, e de quase 40%
se tomarmos por base o ano de 1979".
Mais adiante, diz o Senhor Presidente:
..._A redução do valor das exportações dos países

em desenvolvimento deve-se unicamente à queda de
preços do período 1980-82,já que o volume cresceu
então cerca de 16%. O esforço para compensar a
queda de preços - mediante aumento das exportações - produziu excesso de oferta dec. produtos
básicos. A incapacidade de absorção de novas importações_pelos países industrializados em recessão,
ao lado disso, provocou novas reduções de preços."
Verifica-se aqui, em primeiro lugar, que a crise não começou h é doiS-anos, maS-em 1973, quand_o a OPEP se organízou c··o preço do barril de petróleo começou a aumentar. Não foi, ent[ío, uma, não foram, duas nem três,
mas uma infinidade de alertas, foi feita inclusive deste
Plenário, até mesmo por um Senador ilustre do Governo, o nobre colega Luiz Cavalcante, chamando a
atenção, para o fato de que a crise do petróleo estava a se
desenvolver, no mundo inteiro, e a preparação que o
Brasil deveria desenvolver para enfrentá-la. Todos advertiram, todos chamaram a atenção pelo Governo, c_onLlnuou, porém o estímulo à indústria automobilistica, e,
dessa crise de petróleo de 73 até nossos dias, mais do que
duplicou a f;.~bricaçào de automóveis em nosso País.
Por outro !;.~do, projetas como um de nossa autoria
que está na Cas;.~, de n<? I 15/80 determinando que novos
modelos 9e automóveís ~6 poderiam ser criados de cinco
em cinco anos- em vez de ter modelo 83,84, 85,86, que
só tivéssemos, de cinco _em cinco ana:s, a não ser nos casos especiais em que fâssem criadas inovações que reduzissem o gasto da gasolina ou que aperfeiçoassem tecnicamente o veículo.- O projeto aprovado nas Comissões
de Constituição e Justiça.e Economia, aguarda desde 18-82, sua inclusão na Ordem do Dia, para ser votado.
Falou_-se, no início, num grande plano de consti-ução
de ferrovias, mas, na ver_dade, a não ser a Ferrovia do
Aço e tudo o mais que conhecemos a respeito dela, apenas a dcsativação das ferrovias existentes foi uma realidade constante. Somente no Rio Grande do Sul é impr(!ssionante_ o número (je estradas ferroviárias desativaJas. Pura e simplesmente desativadas, ao longo desses 12
anos, ao invés .de se procurar o seu aperfeiçoamento e a
sua melhoria.
O interessante, na exposição Presidencial, é que ela
deixa claro o esforço extraordinário_ que o País fez para
aumentar a sua exportação, que conseguiu, e a desvalorizuç--do que os nossos produtos tiveram, gradativamente,
na hora da compra pelos países industrializados.
O Sr. v;rgmo Távora- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -Após terminar de expor o
meu pensamento, com o maior prazer, darei o aparte ao
nobre líder.
E o próprio Presidente que mostra, com números e
com dados, a enorme desvalorização das exportações
brasileiras: 40%, considerando-se como ano base 1979, e
22% nos dois últimos anos No entanto, o volume físico
das exportações aumentou em cerca de 16%. E de se fazer uma pergunta que me parece importante e que me
parece nece:~sária: será q-Ue esse modelo de produzir para
~xportar não deve ser analisado e debatido nesta Casa e
pela sociedade brasileira?
Ainda agora, o modelo adotado pelo Governo, de que
se faz &rande propaganda, principalmente pela televisão,
é exatamente o de que estamos produzindo mais e exportando mais.
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No entanto, ainda agora, por iniciativa do próprio
PDS, o nobre 1'1' Secretário da Mesa terminou de là requerimento em que o- Partido do Governo pede uma CPI
para estudar a situação da miserabilidade do Nordeste.
Será que a valoração do mercado interno não ê algo de
importante., não é algo de sério, não é algo de significativo? Não seria esta urna an-álise profunda a ser feita pelo
nosso País, nesta hora Qlte estamos viVenâQ, quãndO-hâ
manchetes nos jornais, anunciando que a fome ameaÇa
12 milhões de crianças e que o Governo liberou o preço
dos medicamentos, em cujO taDelamento o CIP não tem
mais qualquer interferência?
Os preços dos remédios aumentaram L500% em dois
meses. As farmácias estão dizendo que a dimífulíção da
procura é tremenda e brutal e é normal que o seja, com o
aumento de I .500% em dois meses, quando o Governo,
pura e simplesmente, desliga do controle pelo CIP o
preço de nossos medicamentos.
Será que, nesta altura e nesta hora, seria ou não o momento de nós busc-drmos a análise da importância do
significado da valoração do nosso mercado interno?
Pelo contrário, é claro que sei que não podemos, ago-ra, de hoje para amanhã, mudai uma poHti6t-que foi
toda orientada no sentido de produzir para exportar,
concedendo o Governo garantia e favores, por exemplo,
no meu Estado, à produção para exportação do soja, e
não dando nenhuma proteção à produção de alímentos
necessários ao cons_umo da população. E claro que isso
não pode ser feito de hoje para amanhã. A pergunta, porém, é esta: Será que não é a hora, o momento de se buscar a valoração do mercado interno, oferecendo melhores condições pãrã um país de 120 milhões de brasileiros,
do_s quais 80 milhões praticaniente não participam do
consumo dos grandes bens produzidos no TerritóriO Nacional? Será que não é a hora de se pensá r Í1a produção
dos insumos básicos, necessários para o nosso povo, que
prescindiildo de tecnologia, capital ou auxílio estrangeiro, po-dem ser produzidos aqui, por nossa gente, com
nossa capacidade, quando o Brasil gasta um bilhão de
dólares só no pagamento de royalttes para isso? E impressionante, é fantástiCo:OSSrs. devem estar reparando
que firmas produtoras de bebidas, como a Coca-cola,
agora estão produzindo bolsas, sacolas, sapatos etc. e
tal. Produtos como o cigarro Hollywood agora estão entrando no terreno esportivo. São produtos que, embora
fabricados no Brasil, para usar o tal nome Hollywood ou
a tal Coca-cola, pagam royalties para o exterior. Um bilhão! Gravatas, perfUmes, roupas, calças, uma infinidade de produtos que, embora fabricados aqui, com matéria prima nossa, il.penas por usarem nome estrangeiro
canalizam um bilhão de dólares nessa brincadeira, para
o exterior.

e

Por isso eu me pergunto: Será que o Goverrio está a-re~
conhecer a luta tremenda que ele faz para valorizar as
nossas exportações que 5ão feitaS à custa de sacrifícios
enormes, como a isenção de imposto? O Governador do
meu Estado recebeu o Rio Grande com uma dívida de
quase 800 bilhões de cruzeiros, de seu antecessor. No entanto, se os produtos que o Rio Grande exporta pagassem ICM, essa dívida não existiria, porque aumentariam
de 1/3 a receita orçamentária do Rio Graride do Sul._No
entanto, não se isenta o trabalhador. O operário Que
produz o sapato, no Rio Grande do Sul, paga pelo calçado que usa muito mais caro do que o trabalhador americano, porque ele tem que pagar o imposto de que é isenta
a exportação. Em segundo lugar, temos que considerar
que essas exportações são feitas à custa do arrocho salarial, no sentido_de que se-tem de pagar pouco ·para o ,trabalhador brasileiro, a fim de que o nosso produto tenha
competitividade no exterior.
Aí está esse Decreto-Lei 2012, que eu não consigo entender, porque na hora em que houve o debate sobre a
matéria o Ministro Murilo Macedo afirmou que r:ão haveria alterações na lei salarial, e a classe empresarial ~o falo dos trabalhadoreS-- endossou as palavras do
Nl inistro do Trabalho. No entanto, a modificação veio
P~r decreto, reduzindo, ainda mais drasticamente, o poder aquisitivo do trabalhador. Algo que o Governo lhe
''tinha oferecido e cantado em prosa e vers_o, como um
~-

g-rande avanço, numa tentativa de diminuir os desnivelamentos salariais, Sua Excelência retira, pura ·e simplesm-ente. Estão ãi os empresários. Estão, jã n-il.Õ maiS os
empresários da indústri<~ <~utomobilística, não mã:ís~ O!i de
produtos supérfluos, mas dos próprios supermercados,
onde as pesquisas feitas afirmam que diminuiu a procura
de alimentos básicos como, por exemplo, o pão, que triplicou de preço, no ano que passou.
Eu fico a me perguntar: quando se faz um levantameJ?-to, por exemplo, na indústria automobilística e se chega
à conclusão de que, no preço de um automóvel a mãode-obra não entra com mais de 8%, eu ficO a -perguiltar
por que se diminui o poder aquisitivo de 80%-ào põvo -que constitui a grande massa dos trabalhadores brasileiros? Eles não haverão de_consumir menos e, consumindo
inenos, conseqíientimente,_eles nãO eitã(ão talnbém fazendo com que haja crise no setor da produção, que terá
que produzir menos a nível interno? Sei-à que é- lógica, é
justa esta meta de se produzir essenCíaJmente Para a exportação, quando está na Mensagem presidencial de- m\)nstração tão clara e tão precisa de que a solução de
nossos problemas econômicos não depende de nós, sujeitos que eStamos às vantagens, às desvantagens, aos cri~
térios do mercado internacional, dos bancos internacionais, das grandes potências internaCionais? ·
Será que alguém imagina que virá dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Itália, do Japão ou da
Rússia a solução dos problemas brasileiros? Sem que
compreendamos, entendamos que, fundamentalmente,
seremos nós, os brasileiros, que deveremos buscar asoluçãO para os nossos problemas?
Haverão de me perguntar: "O Senador é contra a exportação?" Claro que não! Que bom seria se pudéssemos
quadruplicar as nossas exportações, desde que isso fosse
feito qllandÕ nós, ·anteS tivêssemos noS preoCupado em
resolver os problemas básicos da noSsa Põ.Plllação; quan~
do nós tivéssemos um maior mercado,..:...._ e n6s o POderemos ter- o nosso mercado interno, podendo produzir e
podendo, também, consumir.
Nós tivemos exemptos neste século, com a Alemanha e
o Japão arrasados pela Segunda Grande Guerra. Não
sobrou pedra sobre pedra, e estes países se transformamm em superpotências, hoje grandes exportadores. Mas
não parece que eles começaram exportando e nem me
parece que eles começaram produzindos supérfluos. Eles
começaram resolvendo os seus_ problemas básicos, terminando com os escombros, reconstruiitdo o país, dando
·-alimentõ- e cõndições de vida, ainda que mínimas, para o
povo, para, depois, gradativamente, resolvidos esses
Problemas, partir para a produção dos artigos supérfluos
e ganhar o mercado internacional.

O Sr. Virgflio Távora -- Emiil.ente colega, aquelas interrogações se prolongaram tanto que V. Ex~ me atribui
cérebro eletrônico para guardar a metade dos perguntas
que tenho de resporider, Já está chegada a hora de dar alguma?
O SR. PEDRO SIMON- Já lhe darei;· não se preocupe que não sairei desta tiibuna sem debater, com muita
honra, com V. Ex~. reconhecidamente senhor de uma invejável memória.
E o caso dos funcionários públicos, cuja sitti:8.ção é
pior do que a dos operários? O Governo reconhece uma
inflação de 100% em 1982, e lhes dá um reajustamento de
70%: 40% a partir de janeiro e 30% a partir de junho, porque isso fazia parte da Carta de Intenções do Sr. Ministr0 Delfim Netto ao Fundo Monetári_o Internacional, em
que ele garantia que a inflação deste ano não passaria
dos 70%, embora, já agora, se sabe que ele reconhece que
esta irá a 90%; enquanto os técnicos afirmam que passará-, em muito e muito, doS !00%. Pois estão aí minlhões
de funcionários públicos federais, estaduais, municipais
com aumento de 40% até junho, para resolver seus
problemas ocasionados pela inflação de 100% do ano
passado e_ pela que irá até junho, q!Jando eles terão os
- outros 30%.
E -o prõprio Governo- que diz, é o próPrio Governo
que reconhece. Fez a maxidesvo[orização, a primeira,
porque com a primeira maxidesvalorizaçà.o do Cruzeiro
nós teríamos_mais competitividade no mercado externo.
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Não resolveu. Veio a segunda maxidesvalorização do
-Cruzeiro, pa"ra dar uma n-ov-a infeção de-ânimo· às nosSas
exportaçõeS: Mas qu-em- controla o preço- das nossas exportações são os nOSsos impoitadores. E}â"agora se-estã
a analisar quais serão os reflexos, quais as conseqiiências, e se não será necessârio, num tempo mais curto do
que Ocorreu entre a -primeira e a segunda, uma terceira
max.idesvalorização do nosso Cruzeiro.
Ora, Sr. Presidente, eu pergunto: nesta própria fala
presidencial, quando ele diz que:
"Mais de um fator concorre para impelir vagas
humanas imensas, constituídas por habitantes das
zonas rurais, a transferir-se para a cidade. A onda
de crescimento demográfico figura porém destacadamente, entre as causas desta que constitui, talvez,
uma das maiores migrações da nossa história. As vilas transfomaram-se em cidades, e estas, em metrópoles que, por sua irressistível força expansiva, invadem regiões adjaçentes, envolvendo outras cidades e
povo<!çÕes,
Quatro décadas bastaram para que a população
agrária, que representava dois terços de nossa gente,
caísse para cerca de um terço. Vivem hoje na zona
Urba-na m<!ÍS de setenta por cento dos brasileiros.
Difíceis de calcular - mas não de imagínar -são
os efeitos desse fenômeno sociológico".
Muito im-portante, muito séria essa afirmativa presidencial. COncordamos inteiramente com ela, mas esta é a
pergunta _a ser feita: o modelo adotado pelo Gov-eino
não t~m sido exatamente o grande causador, o grande
responsável por esta situação?
Eu falo pelo meu Estado. Houve época em que o Rio
Grande do Sul foi exemplo de distribuição de propriedade: Tínhamos as grandes extenções de terras na ârea da
fronteira, empregadas, principalmente, na pecuâr:ia, mas
tínhamos as pequenas e médias propriedades na região
de colonização italiana e alemã, onde prosperou, e se desenvolveu a zona da colónia, e do trabalho dos imigrantes nasceram organizações humanas, pequenas vilas, pequenas cidades, e grandes metrópoles. Durante 150 anos
foi esta um zona de paz, uma zona de desenvolvimento,
de progresso, porque foi uma zona que produziu os insumos necessários à alimentação do nosso povo e da nossa
gente, que tinha condições e tinha garantias. Foi, porém,
exatamente o modelo exportador que esmagou esses pequenos proprietários, que passaram a não ter nenhuma
proteção, nenhum estímulo e nenhuma outra perspectiva
senão a de vender as suas propriedades para os grarides
produtores, saindo do interior para a cidade em busca de
umlCõpOrtunidade que não encontraram.
Eu saudei, da minha tribuna, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul uma grande lei, a Lei do Esta~
tutO da Terra, que prentendia, com 2% do Produtu Interno Bruto Anual, resolver anualmente o problema de 1
milhão de agricultores que seriam assentados no campo.
O que foi feito daque(<!lei? Por que o Senhor Presidl::nte faz agora essa constatação dolorosa, dramãtica? Ao
longo destes últimos 20 anos, o que foi feito; apesar das
manifestações da Oposição, da luta travada por todos
nós, o que foi feito do Estatuto criado pelo próprio Sistema revolucionário, o Estatuto da Terra?
O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Senador
_Peçlro Simon, o tempo de V. Ex' já se esgotou.
O SR. PEDRO SIMON -Permita-me concluir, Sr.
Presidente.
Veja como é difícil, Presidente, nobres colegas. Hâ
uma afirmativa do Presidente da República que merece a
nossa análise_ Reparem V. Ex~s que nãO é o PMDB, não
é a Oposição, não são os líderes sindicais, não é a Igreja,
é o Presidente da República quem diz:
"A frustração de espectativas, nutridas pela opínião.
pública, coloca em risco a estabilidade Social e política. Preservar a tranqüilidade pública pela satisfação
dessas exigências, é imperativo elementar. Seu cumpri·
menta recbma uma cruzada que reúna esforço .. ,
A idéia de que todos devem ajudar a todos, ... "
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Então, é o Presidente da._República quem diz que colo-

ca em risco a estabilidade social e política o não cumprimento dessas normas, drama que vive hoje a nossa sacie:
dade. E o Presidcnt~ quem faz essa afirmativa de que o
risco existe, de que a estabilidade social e política está em
risco pelo não cumprimento das exigências da nossa sociedade, do nosso sofredor povo brasileiro.
Pediria apenas a tolerância: de V. Ex~. Sr. Prcsid_ente,
porque a afirmativa do Senhor Presidente da República
é da maior importância:
•·o processo de modernização democrática demanda maior agilização nos períodos de crise, nas êpocas em que a so!Qç_ào dos problemas sociais e
políticos exija o trabalho solidário e comum, _que é
fruto do consenso. Este não exclui a discussão,- antes
a exige."
Reparem. O Presidente da. República afirma o fato de
nas épocas de crise, os prOblemas exigin::m o debate,
exigirem a discussão da soc;i_edad~ No entanto, eu per. gunto: Até hoje, qual foi a solução? Como, por exemplo,
o Brasil foi bater às port~s do Fundo Monetário Internacional? Nós vemos nos jornais de hoje notícias de qu_e, o
Brasil pode pedir mais cinco milhões de dólares além dos
já previStos para este ano. Todas essas coisas acontece~,
todas as iniciativas já foram tomadas, E quanto à pohtlca nuclear? Quando é que as afirmativas do Senhor Pre.
sidente rcnctiram a realiç:lade? Quando foi que o Congresso Nacional, ou o partido do Governo, ou a sociedade bra!:iileira participou? Como diz Sua Excelência, "nas
horas de crise é fundamental a participação e o debate."
Até hoje, isso não aconteceu, até hoje Isso não existiu,
até hoje disso não tivem'Os cõnhecimentó.
Se o Sr. Pre~i.dente_ me permite, terei o maior prazer
em conce'der o aparte ao nobre Líder do PDS.
O Sr: Virgi1io TávOra- Emiilenté Senador, o peaido
de aparte foi feito logo às primeiras perguntas de V. Ex',
e dessa maneira acredito que ele vai se conter numa resposta sintética, porque temos um compromisso a cum-prir fora da Casã,--COmpromisso infeliziriente irri::cusãvel
e impostergâveL Poderíamos dizer que as perguntas de
V. Ex' serão respondidas uma por uma. Não sabemos
quando vamos ter, o tempo n'ecessário, talvez no fim desta semana ou no começo da outra, mas, com todo o respeito que V. Ex• merece- conhecenio-s V. Ex• de fõnge,
mas nunca travamos debate, só com alguns dos seus co·
legas, na legislatura passada - gostaríamos de dizer que
já começamos a responder suas perguntas. Lamentável
que V. Ex• não estivesse presente- naturalmente, fins
de sessão são ocasiões pouCo agradáveis de se ouvir debate, principalmente debate que encerra economia. Um
dos pontos que começamos a discutir foi o" ponto mais,
digamos, polémico de todas as suas perquirições. Estabelecemos isto que V. Ex•, repetindo o Presidente e fazendo
'de suas afirmativas um resumo, aqui nos expôs, sobre as
dificuldades que V. Ex• disse que ·não vleram desses dois
'anos e tanto, não, era desde o primeiro patamar de 1973.
Em debate travado aqui com o eminente Líder do PTB
- havia sido já no passado nosso debatedor comum,
nosso interlocutor comum, rePito- afirmamos erif"mals
de uma vez que não será com paixão que se resolVe será a
curto prazo um problema que não é do Governo, não é
da Oposição, mas de todo o povo brasíleíro: E a primeira
coisa seria estabelecer premissas. Se V. Ex• se der conta,
num desses últimos Diários do Congresso saiu- todo o
nosso- pronunciamento, em que estabelecíamos aquelas
bases a partir das quais podíamos d(scutir, E uril dos
pontos responde aquela pergunta inicial que V. Ex' fazia
--por que não se parou, em parte, com essa indústria
consumidora de insumos básicos, de recursos, de dólares, e não voltamos imediatamente para o nosso merca·
do interno que é o grande mercado? Diríamos a V. Ex•
que criar um grande mercado interno é alvo-síntese, é a
meta, é o fundamental para o desenvolvimento de toda a
civilização. Neste ponto, ninguém duvida. Eminente Senador, cria um grande mercado interno, não ê quem
quer, é quem pode; ele vai se criãndo paulatinamente. O
mercado externo ê sempre um auxiliar, principalmente

nos momentos de crise como esta, porque mercado interno nãtt cria dólar, lamentavelmente não cria divisas. Nisso, permitiríamos chamar bem a atenção de V. Ex• para
os dados que apresentamos, não para conceitos opjnati·
vos, para dados, mostrando o minimum minimorum que
temos na importação daquilo que nós compramos à vista, e , caia de costa, a grande maoria que importamos financiados, da_ mesma maneira na exportação.
Permitimo-nos fazer remissão a este piOnunciarriento,
talvez não tã-cr brilhante quanto o de V. Ex•, mas um
pouquinho recheado de dados, para o qual o Senador
Roberto Saturnino promete até, passada essa efervescência de mudanças governamentais, vir aqui travar um debate pãra o qual V. Ex' desde já está convidado. Mas
não poderíamos deixar de dizer a V, Ex.' que não há go·
vemo suicida. Se houvesse um caminho (e foi o que pro·
cur-amos marcar) mais rápido, mais símples de sair desta
crise, não havia por que o Governo insistir em exportar,
e cada vez mais exportar, quando caem as cotações, e as
relações de troca dos produtos primários se deterioram
. no mercado internacional, não só as do Brasil, mas as de
todos os países exportadores de matérias-primas, como
Ocorre q-uando sobe a relação de troca das matérias industrializadas, todas elas, infelizmente, a troco de gran·
des financiamentos, ê a pressão do secundário sobre o
primáiío. Desculpe-nos termos alongado tanto o discurso-de V. Ex~, mas V. Ex• já está convocado a se juntar a
Roberto Saturnino, para podermos responder a esta catadupa" de' -peiguntas neste momento aqui formuladas.
O SR. PEDRO SIMON - V:amos ao debate que me
--parece realmente muito importante.
- Volto também a fazer uma afirmativa que fiz no meu
pronunciamento; não s-ou ingênuo ao ponto de dizer que
as coisas devem ser mudadas da noite para o dia. Posso
dizer que, se desde o início tivéssemos valorizado o mercado interno, não teríamos chegado a onde chegamos. O
que eu digo é que temos que começar a olhar o mercado
interno, porque, caso contrário, ficaremos sempre nesfã
roda~v}va ... de que não é possível_ agora, vamos poster~
gar."
Uma das soluções apresentadas para resolver o
problema do mercado interno é o pedido de uma CPI,
que parece que o PDS vai pedir, que é o problema da limitação da natalidade ... Há brasileiro demais! Vamos
diminuir a população brasileira, é uma das formas de resolver o problema da crise interna e do exagerado mercado interno da fome e da miséria ...
Mas, Sr. Presidente, é ousadia minha tão rapidamente
- mas não poderia deixar de fazê-lo, - analisando a
fala presidencial, constatar um fato. Sua Excelência ressalta que, no seu Governo, foi dada a anistia. 1: verdade.
Houve anistia. Diz que, no seu Governo, houve o levan·
tamento das inelegibilidades. E verdade. Houve o levan·
tamento das inelegibilidades. Afirma que, no seu Governo, ocorreram as eleições diretas. E verdade. Ocorreram
eleições diretas, Tem méritos Sua Excelência? Claro que
tem, Não seria eu que viria aqui dizer o Presidente da
República, em ocorrendo a anistia em seu Governo, em
se realizando eleições di retas e em se levantand~ as i nele·
g"lbilidades, Sua- EXcelência não tivesse méritos. Volte~
mos, porém; à sua Mensagem:

-''Ch~gamos a novo estágio, em que a abertul-a
democrática_ nã(l pod~rá consistir só em atos unilaterais."
O que diz Sua Excelência é que a anistia, que o levan·
tamento das inelegibilidades, que as eleições diretas foram atas unilaterais dele Presidente, e .que daqui para
diante devem os atas ser frutos da participação coletiva.
Pelo amor de Deus! E um menosprezo a este Congresso
Nacional, é um menosprezo à sociedade brasileira, à luta
de milhões de brasileiros -eu diria até um menosprezo
à Bancada do PDS, nesta Casa, porque, na verdade, to·
das essas medidas passaram pelo Congresso; porque na
verdade, o povo lutou para que tivéssemos anistia, levantamento da illelegibilidades e eleições diretas.
Méritos para o Presidente? Sim, méritos para o Presi~
dente. Mas o Presidente dizer que foram a tos unilateraíS,
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e que-·daqui para diante basta de atas unilaterais, é menosprezar demais a sociedade brasileira, é valorizar de·
mais a si e diminuir. humilhar e espezinhar o restante da
sociedade. Afinal, a anistia foi sempre reclamada neste
Congresso, e sua proposta foi alterada, modificada,
aperfeiçoada neste Congresso; as decisões que terminaram com injustificáveis inelegibilidades e instituíram as
eleições diretas foram tomadas por este Congresso.
Por outro lado, este_ Congresso lutou em cima do quê?
Quem pressionou este- Congresso e pressionou o Presidente da República? Justiça seja feita, o nobre Líder do
PDS, ontem, falando sobre esta mesma matéria, respon·
deu à pergunta, ao afirmar que foram atos do Presidente
da República, mas que foram atas em que a pressão 'e a
participação popular devia ser reconhecida. Mas é claro
que sim. Ninguém dá nada de graça. Se a sociedade esti~
vesse calada, humilhada, de cabeça baixa, se este Congresso ·não tivesse lutado, não viriam os atas de cima
para baixo, como a fala do trono.
O que houve foi uma ampla luta de participação do
conlunto da sociedade brasileira, de entidades, desde as
mais humildes às mais importantes, como a CNBB, a
OAB, desde os Partidos políticos que lutaram, que luta·
ram por isto.
O Presidente da República realmente se colocou ao
lado e deu a sua chancela, e sancionou essas medidas.
Mas daí se dizer que são atas unilaterais, há uma dife.
rença muito grande, com a qual não pedem os concordar.
SL_ Presidente, peçO desculpa a V. Ex' na verdade,
agora é que ia chegar ao ponto que pretendia o mãis imp_Õrtante do me"u -pronunciamento._Há dois pionuriciamentos de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re.
pública. Na mensagem apenas fala em trégua política e,
posteriormente, no discurso pelo quarto aniversário do
seu Governo, ao respoder a saudação do Ministro do
Exé-rcito, Sua Excelência se aprofundava no assunto e dá
um conteúdo novo a afirmativa tão seca e tão simples,
~·que se ·estabeleça uma trégua política para superarmos
fiais facilmente esse clima de cooperação e entendhnento para os graves problemas". Sua Exeiencia avança e
explica que a ti-égua n!G é capitulação, constitui um convite para que .se dialogue.
Muito bem, Sr_._ Presidente. Esta foi sempre a palavra
da oposição. Na hora em que apresentamos os nossos
-projetas, na hora em qUe buscamos o debate, estamos
buscando exatamente o debate político.
Na verdade, não tínhamos interlocutores, porque,
também a grande_Yerdade, é qu_e só era aprovado e só se
decidia aquilo que o sistema representado pelo Presiden·
te da República, na sua parte física, material e exteriori·
zâvel, desejava,
Agora, o debate. Discutir- por que não- a necessidade de uma Constituinte, porque este País terá inexoravelmente um encontro marcado_com ela! Discutir- por
que não- a eleição direta para Presidente da República,
quando este é um clamor que já se sente! Discutir- por
que não - a eleição direta para prefeito das capitais!
Térmlnar com as áreas de segurança nacional, que consti!uem um abs~rqo hoje incompatível com a hora que es·
tamos vivendo.
Quãndo fala na importância e no significado de que
chega de a tos unilaterais, .Sua Excelência conclama para
que se vá ao debate, à discussão, que se participe de um
campo de negociações, em cima do (Jtial se possa discutir
os interesses da sociedade brasileira,
Para isto, parece-me que é importante o debate em
cima das prerrogativas do Congresso Nacional, e"m cfina
da valorização deste Parlamento, para que ele possa ter
forças, possa decidir, Que não aconteça como acontece
com os decretos-leiS; por exemplo, que já são leis no momento em que são publicados no Diário Oficfa[ da
União, e que vêm para esta Casa meses e meses depois,
para serem apreciados de maneira quixotesca, não podendo este Congresso colocar-lhe uma vírgula,
limitando·se, apenas, a lhe dar um .. sim" Oij_ "não". Se
um decreto-lei tem 99 artigos, sendo 98 b_ons e um ruim,
temos de_ aprovar ou rejeitar, os 99, porque não podemos
emendar o decreto-lei.
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A valorização do Congresso é importante, para que
este Poder tenha realmente condições de debater, como
são os casos de politica salarial que não são aS!iuntos a
serem decididos em decreto-lei, e sim em lei votada pelo
Parlamento, composto de representantes esc_olhidos para
tanto pela sociedade brasileira. O -debate, por exemplo,
sobre a valorização dos sindicatos é importante,
fazendo-se necessária participação doS trabalhadores e
do empresariado genuinamente nacional nessa discussão, porque, são de um lado, os trabalhadores dizem que

mais importante que o próprio PDS, que a sua Bancada
neste Congresso1! Não é a"qui que se vai debater, alterar,
modlficar as leis?!
O que falta, Sr. Presidente,_é o Chefe do Governo dizer: a minha Bancada está liberada para o debate e para
decisão. t claro que a minha Bancada virá conversar co·
migo e com os seto"res do meu Governo, mas não para
ouvir ordens, e sim para discutir, parã:Cebater. e para depois buscar os debates.
Naquilo que a imprensa tem dito em tantas, e t.antas, e
não são ouvidos, não são auscultados, com relacão aos
tantas frases, e é_ manchete- a trégua, a paz, a mão esseus ínteresses: de outro lado, são os empresários brasitendida, e não sei o que mais na verdade se resume a perleiros que dizem a mesma coisa, alegando que não têm
mitir que haja o debate, ou___o poder de decisão dentro do
nenhuma participação, que sãn surpreendidos, de vez a
Congresso Nacional. No dia em que o PDS- Puder realmente ter essa força, no dia em que o PDS puder, de
vez, pela potftica do Governo, que não tem nenhum norte, nenhum rumo, nenhuma bússola que aponte o sinal
igual para igual, ele,_ que é o partido Majoritário, sentardo que pode acontecer amanhã, porque, aquilo que hoje
se à mesa das decisõ_es e dizer:...nós vamos decidir",
é um fato. amanhã pode estar nulo e com a alteração de
parece-me que o assunto será simples e singelo. É assim!
180° em seu rumo.
Não se diz que nós estamos buscando o aperfeiçoamento
A anãHse real e profunda da Lei de Segurança N aciodemocrático? Em todas as democracias do mundo, de
nal é algo que deve ser discutido, debatido, e analisado.
que outra forma se buscam as soluções se não dessa maPara esses assuntos o Congresso Nacional está aberto, e
neira?
dentro do Congresso Nacional o_ PMDB está aberto,
Assim, Sr. Presidente, é evidente que estamos dispostos a sentar, a debater, a discutir. É mais do__ que óbvio
desde que o PDS tenha - queira Deus! -autonomia
para falar, para decidir, para se manifestar, a fim de que,
nobre Líder do Governo, que nós não haveremos de quenobre Uder, não aconteça, o que aconteceu, quando o
rer impor as nossas idéias. As medidas que o Governo
nobre Senador Lomanto Júnior e o nobre Deputado
tomará não serão aquelas que nós gostariamos que ele
pelo Rio Grande do Sul, Alberto Hoffmann, pretende..
tomasse, Mas é mais que evidente que, ao elaborar um
projeto, ao debater uma medida, poderemos chegar a um
ram fazer uma mfnima r_eformã tributãria, aumentando
a participação dos Estados e Municípios nos retornos
entendimento, em cima daquilo que é possível, que é viádos tributos, com o apoio da unanimidade dos congresvel entre o que pensa a Oposição e o que pensa o Partido
sisfas. O que aconteceu? Missões e Comissões do Condo Governo.
gresso foram até o Sr. Delfttn Netto pedir, pelo amor de
Então, sincerament<;:, Si". Presidente, a palavra do SeDeus, que liberasse o' PDS, pãi"a qUe livremente pudesse
nhor Presidente d2. República na nossa opinião, vem só
votar. Na verdade, não foi liberado, a não ser para-as midemonstrar um fato muito sério: é que S_ua Excelência
galhas que teve que aceitar.
·
estaria a reconhecer aquilo que nós sempre dizíamos: o
Parece-me que o debate é real, que o debate é franco.
seu partido, o grande PDS: a grande ARENA, o maior
Parece-me _que, quando o Senhor Presidente da Repúbli-partidO do Ocidente, seg1,.1ndo dizia o Sr. Francelina Pe--ca dil que ã:debate não deve ser unilateral, e sim recíprÕreíia, realmente era um partido graryde, mas sem neco;·que deve ·havefirffn:::m_:~po de discussão e de debate,
nhum poder decisório- acho que em cima das palavras
do Presidente, caberia ao PDS perguntar-lhe~ "Muito
este campo de discussão ede-d:et.atc--Se ~ham~ Congresso
bem, Vossa Excelência' ~siá falando em trégua, e especifiNacional, e para ele os Partidos polític-o~-devem estar
ca da fQrma que quer, que é· sem rendição, que é um campreparados. Nós estamos. O PMDJ3 está disposto, sem
po comum de entendimento, mas será o Sr; Delfim, será
sectarismo, está preParado pãra debater, para discutir,
o Sr. Ministro da Justiça ou seremos nós, PDS; Partido e
para buscar o entendimento em cima dos problemas por
parlamentares, que haveremos de ter os poderes para
que atravessa a sociedade brasíleira.
Há pergunta a sà feita, Sr._ Presidente: quem é o _i~ter
buscar esSas discussões e da .discussão buscar o entendiIocutor? Na nossa opinião, o interlocutor seria o Partido
mento1" É esta a resposta, é esta a palavra que cabe a
do Gqverno, que tem um programa; que t"em prinCípio, · · · Suã. EXcelê"itCia, o Senhor Presidente da República: Será
que tem voto popular e que deveria conosco díalogar,
só ele? Será só o seu Mini.stfo da Justlça1 Será que o Mimas em condições também de decidir. Ouvir do Governistro do Planejamento? Ou será que o seu Partido ,
.como Partido e como Bancad~, ·terã poderes para decidir
no? Ouvir do Governo. Orientando-se com o -uoverno'?
Orientando~se com o Governo, mas com decisões que ·
no debate e na discussão? Na verdade, isso, nó~ poderiamos dizer, até hoje teve mãó única: O MDB e depois os
possarri brotar aqUi, dentro do Congr~so Nacional.
partidos de. Oposiç~o nil Sentido de fazer alg.uma propoParece-me Sr. Presidente, que a fala prestde_ncial é ori·
sição.
ginal, original para- um paíS. como 0- Bnisii", qUe, na verNós i a ARENA, nós ·e o- Pos:-~abíamos que .Podíi-dade, vive um pertodo tremendamente interessante. Há ·
mos propor o que _bem. enten~éssemos, pois a r~posta
um Partido que tem dois terços nesta ea-sa;--que tem
dçpendia ou do ÇJeneral Golbery, ou .dependia'do Dr.
maior bancada na Câmara dos Deputados, que a-té ·a
..P:e.tfim, ~u deP.er:tdia qo_J?~·.S!mon~en, ou dependli.l do
eleição passada era ritaloriã ·aqui e mãiorh-lã, e "tinhâ
_Prqfessor Leitão,. O!-! dependia dei General Geis_el, ou de~
prnttcarilente_ todOs os goveTn3dores~.Só que ·este PútidO
pendia dp GcneritJ _Fig~ei'redo. Na· realidade o Partjdo
é um Partido que não tem nenhuma força de decisão,
~O G~verno nãO tinha abscilutUfnente nada que falar,
que não· tC7m nenhUma iilflu_ê.ncia. · ·
q!J.e de.baler, a qão sd-_defepder, -e gera_lmente defender
Por isto, a pergup.ta .e esta: vamos para· o dêbate? Va~
. posterlori. ·como a~ntece_~· tantas vezes neste Sen:ido em
mos para a bus~a .de soluções para os probleina~ da soqu:e -s~o. ~íd~ ia p~i"~ a tribun'à d_efender ~ecisões lm~or
ciedade. brasileira? Yamos! !'{ós estamos aci.ui - o
~ri';íss!n:tas do Go"v·e~nO 9ãS.q,uais ~le, Líder do Governo,
PMDB, os Partidps_de Oposíção_eS.tâõ ã:qUi.:-AqU!, iamcomo·nós, só-toiruua conhecimento pelo jornaL
béril está o PDS.:
- Muito.obrigado, desc~lpe o' ~xcesso de tempo _utilizaOs partidQs de_óposição se !eónem aciui, ou:veiO se for
ao Sf. Pres'ident~." f,Muii6.kem.i P"iibúas.},
.
o cas_o,: d_e seus_ órgãos d~.decisão, a su~ direçãO partiM
dâria,.e vêm e respOridcm. O mesmo ocorre com·:(l PDS,
DISCUR$0 P[lONUNCIADO PELO SR.
Sr. Presídente'? Até' hoje, não!
,
. _.
ALOYSIO CHAVES NA'SESSÃ/) DE [7.:;.;;:; E'
Então~ parece mçc que o grande fato original· ri.a Pãla~
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
vra do Presidente d:i. R7púbüca é que~-Sua EXéelência
·.SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.·
pede·odebatC, pede a. trégua, pede o entendiment"~. Acho
SR. ~dYSIO CH~ YE~_~Como L_íd~; proTI_unc.la.
que o· que deve aconte~r é o Presídent7 da Repóblica dio '~guinte".discur~O.) Sr.. ~itsldente e Srs~ SenadOr'es:
. zer quem é os~ interlocutor, e será que há Interlocutor

a

a·

a.

o_

A propósito da discussão de um projeto de resolução
de empréstimos a uma prefeitura do Estado do Mato
Grosso do Sul, o nobre $enador José Fragelli, respondendo pela Liderança dó PMDB ...

O Sr. José Frageili- Eu não faleL como Líder, falei
como Senador.
:O-sR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex• é Vice-Uder.
O Sr.

Jo.1·t;

Fragelli- Pedi a palavra_ para encaminhar

a votação.

O SR. ALOYSIO CHAVES - Então o nobre Sena·
dor José Fragelli, da Bancada do PMDB, ...
O

Si. Josê-Ffage/li- Perfeito.

O SR, ALOYSIO CHAVES - ....aproveitou a oportuilidade ·para tecer coirientá"r1os a respeito de uma nota,
que me parece suficientemente clara nos. seus termos e
objt:tiVOs.
E curiosa a posiçãO em Que se colocam os nossos -em'i·
nentes colegas da Oposição. Se a opinião pública nào é
elucidada, não é esclarecida, não é informada, s_urge a
crítica veemente, contundente e por isso mesmo i'iljusta;
se o Governo divulga amplamente os fatos e começa a
inforffiãr a opinião pública das providências que estão
em curso, que estão sendo adotadas, e informa de maneira clara, de maneira minuciosa, de maneira correta, a
Oposição também critica o Governo.
A nota não apresenta o resultado desse inquérito, dessa investigação que eStá em curso. A nota relata.o fato
o.corrldo, ideritifica aSpectos técnicos desse fato, e aeter·
mina ...

O Sr. José Fragef[i- Chovendo no molhado!
O-SR. ALOYSIO CHAVES- ... as providências que
estão em curso, inclusive, como consta expressamente do
item V da nota que o nobre Senador José Fragelli acabou de ler. Nem poderia, neste prazo, neste lapso de temp-o; o Govúrio antecipar conclusões a que ainCia não chegou~ Há o maior interesSe ·do Governo em esdarecer esse
fato, que envolve realme_nte a segurança do Senhor Presidente da República. Esse fato - e não vale isto como explicação- não é inédito, não é um acontecimento iflusitado. Quem acompanha os episódios no plano internacional tem constatado fatos semelhante$ a esse, que
constituem realmente uma violação dessa segurança,
põfque, por maís completa que ela procuie ser, sempre
há brechas, há falhas, que a tornam vulnerável.
Temos assistido, por exemplo. a atentados sucessivos
ao Presidente dos Estados Unidos da Amé:i-ica do Norte,
ao Presidente Ford, repetido, não_ obstante redobrados
cuidados e as cautelas da seg4:rani;a, com o Presidente
Reagan, casa oficial de hóspedes dos Estados Unidos,
próximo à Casa Branca, invadida por terroristas, teritarido eliminar, com processos violen!os, hóspedes do d-oyerno Nqn_e;-AmericatJ.o, na Inglaterra, episódios com
relação a altas figuras do Governo Britânico, e também
em outros países do mundo.
Recordo-me de que, cm certo momento, numa reforma na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, na
União Sovi.étíca; quando demolira·m a- p-arede,
-encontraram-na recheada de microfones. E fato seme-lhailté ocofreti em Varsóvia, n-ão obsta~te-todoS ós cuidados, todos os processos e[etrônícos dC ím:estigaçào, de
controle, de ínspeçào permanente. Esse episódio é deplorãvel. O Governo vai investigá-lo e vai esclarecer, e para
· que,-a opinião públiça n~o_fiqüe sem uma "inforffiação, ó
Governo antecipou tUdo aquilo que era posshiel antecipar, até o presente momento, e a fez de maneira qUe mé:
patece absolutamente irrepreensíveL Querer partir desse
fato para alegar que não há segura-nça, llão há garantia
de nenhunla· espécie 110 País, é realmeilte umã.' extrapolaçã·o cOm a _qual não c.oncc:mlamos, e principalment'é
por ser sem- nenhum fundamento.
'
.~ .O episódio dé passagem- o nobre Sen"ador José.Fragelli se refere __ao episódio Baumgarten..,.... ê·um·episódio
que·não tem_a_cpnotação política que se pretende dar..
~S!â comprovado que é um episódio dC.natUrei:ã. policial
p_el~s circun~tânci3.s qlle_o envolv~m, ainda !Ião esclareci-
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das, pelas versões que surgiram e estão surgindo para explicar este episódio, como também a contradição maior
de alguém que deixa uma denúncia lacrada para ser di-

vulgada no caso de sua morte violenta. E_ um dos.destinatãrios foi exatamente uma pesSoã sobre quem se formula uma suspeita. Coisas absolutamente contraditórias, fantasiosas, que pa-rêcem surg1r de um romance
policial. E nesta fase policial tem de ser esclarecido, tem
que ser elucidado, não se pode nem argUir a suspeição
das autoridades policiais que estão incumbidas dessa investigação.

O Sr. José Fragelli- V.

Ex~

dã licença para um apar-

te?

O SR. ALOYSIO CHAVES- Já ouvirei V, Ex•. porque eu não quis interromper o seu díscurso nobre Senadar, para que V. Ex.~ pudesse expor, com a clareza que
lhe é peculiar e com a iserição que eu sempre reConheci
nos atas de V~ Ex•, a sua opinião.
O Sr. José Fragelli -
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Muito obrigado.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Mas vou ouvir Y. Ex•,
com muito prazer.
Dizia-eu-que a respeito dessã investigação não selevanta nem a suspeita de que há um dispositiVO policial
interessado em ocultá-la ou desviâ-la, porque o Góverrio do Estado do Rio de Janeiro era diifgido pelo PM D B. E,
a partir deste momento, é por um Governador do PDT
que tem toda a Polícia à sua disposição, tem todos os
meios de investigação nas suas mãos para elucidar fatos
e episódios dessa natureza que esperamos sejam realmente, esclarecidos.
Ouço o eminente Senador Jo_!>ê Fragelli.
O Sr. José Fragellí - Emin-ente Senador Líder da
Bancada da Maioria, eu não sei como se afirma que o
caso Baumgarten tenhu apenus um aspecto policial.
Realmente, a morte de Baumgurten, da sua esposa, do
trabalhador, do barqueiro que com ele se encontrava, saber em que circunstâncias foram·mortõS, pOr- quem foram mortos, esses fatos fazem parte do aspecto policial
do casQ. Mas o aspecto político é outro: são os conta tos
que Baumgarten teve com o General Newton Cruz, com
a interferência do General Newton-Cruzjunto a órgãos
oficiais, inclusive um Governo_ de Estado como o dÕ Rio
Grande do Sul; junto a empresârios, para darem apOiO à
iniciativu de Baumgarten, quando resolveu fazer com
que a revista "Cruzeiro" ressurgisse. Todos eSses
auxílios que, como as_ puólicaçõCs fartamente- feitas a ·respeito comprovam, tiveram ess·a interferência do General
Newton Cruz, Chefe do Serviço Ce-ntral do SNI, a segunda pessoa do SNf. Com o--apoiO-de Liril [lare"nie;-aeque agora não me recordo o nome, casado com uma prima do General Newton Ctuz, que, de funcionário do
IBDF, passa a ser o -chefe de duas ou três firmas que, em
seguida, entram, todas elas, em convênios, em- contratos
com a CAPEM!, obtendo vantagens contratuais. São fa~
tos que V. Ex~ deve ter lido e conhece bem. Todas essas
interferências oficiais que levaram, inclusive, a CAPEM I
através de um bunc_o cooperativo, a tomar 25 milhões de
dólares no exterior ...

O SR. ALOYSIO CHAVES- Espero que V. Ex• me
permita responder-lhe dentro do tempo exíguo que eu tenho ...
O Sr. José Fragelli- Pois ilão. Estou rapidamente ...

O SR. ALOYSIO CHAVES- .~.porque V. Ex• fez
umu longa exposição- e eu OuVi sem--interrompê-:rci.-

0 Sr. José Fragel/t- ... lembrando alguns fatos que
são políticos ...
O SR. ALOYSIO_ CHAVES - Espero que o
dente não me aleite com relação ao tempo.

Presi~

O Sr. José Fragelti- ...desdobramentos da interferência da segunda pessoa do SNI no caso Baumgarten. São
aspectos políticos ...
O SR. ALOYSIO CHAVES- Responderei a V. Ex•

O Sr. José Frage/{i- ... que deveriam ser esclarecidos,
através de uma Comissão de Inquérito, à qual o Governo e a Maioria se n-egam, nest:i e nã-OUtra Cas·a do Con-

gressoLAcho, Sr. Presidente, que se o Sr. Ministro Chefe
do SNl e o seu imediato, General Newton Cruz, nada
devessem, eles deveriam querer que uma CPI investigasse, a fundo, todas as implicações do caso. Esse é o aspecto Político, muitO (fiferente do aspecto policial a que V.
Ex~ se referCu:
- -O SR. ALOYSIO CHAVES- Respondo a V. Ex•
São dois aspectos inteiramente distintps ...

O Sr. José Fragelli- A h, agora jâ são dois. São dois
.aspectos.
O SR. ALOYSIO CHAVES- São dois aspectos. V.
Ex• me per:mite manifestar? Y. J::x• sabe o apreço que lhe
tenho ... V. Ex• gosta de ~~b~ter, mas espero que não fi.
que com o mon9pólio da Ralavra. Ouvi V. Ex• com o
maior apreç-o e ouvirei sempre com a m<iior atenção.
Concedi a V. Ex• um aparte que se transformou num discurso paralelo e, dentro da exigüidade do meu tempo,
quero agora também apresentar ulgumas observações a
respcilo do que V. Ex~ acaba de dizer. São ·dois, como V.
Ex~ colocou, aspectos distintos, não absolutamente um
fulo que tenha esse_caráter escandaloso ou que constitua
um d-elito, de tal m-aneira que justifique o procedimento
-de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, o fato de
ter-se recomendado a determinados setores o atendimento de publicidõJde, como ocorre com todos os jornais, inclusive jornais que mantém uma linha oposicionista e revista desta natureza. Este fato nào significa que há uma
- cobertura, ou se estende, também, uma proteção a uma
conduta irregular que determinado cidadão possa apresentar ao longo du sua atividade, da sua atuaçào na socic_dade.
--o-GerieiaJ Ne\!.·1611 de OliVeira cruz~ eu o--cOnh-eço, inclusive da época em que comandava a 8~ Região Militar
e eu exercia o Governo do Estado. Jâ o conhecia antes,
pelo seu conceito, e tive a oportunidade de travar conhecimento e apreciar, realrriente, as grandes qualida~es de
que ele é dotado como Oficial General; é um homem de
bem, rlo rrieu conceito, de- uma reputaç~O digna do maior
apreço, exc;_~~ u_ma função ligada a ~m serviço_de i~for
mação, que é uma função fundamental, indispensável
pata o Estado, como outros países, também mantêm serVIçOs idênticos. O General Newton, jamais, pela sua fornla(;ão moral, peta -sua trãâTçãO;pera sua resPeitabilidade dentro do Exército, pela sua vida como militar, ilibada, peta sua cÜÕduta, pela sua atuação, jamais poderia
cob~ir, co~ a sua autoridade, a conduta reprovável, ou.a
conduta irregular de determinados eleme_ntos. Isto, aHâs,
ele deixou claro, patente, numa entrevista que deu a respeito_ deste assun~o ..
O Sr. José Fragelli- Desastrosa!. ..

O SR:-ALOYSIO CHAVES- Mas, Sr. Presidente,
nós estamqS_flO Brasil assistindo à desmoralizaçãõ gradual das Comissões Parlamentares de Inquérito. Elas são
inoperantes, o são, inclusive, instituídas, constantemente, pela OpoSição e- depois desvirtuadas nas suas finalida-- des. Os serviçoS se arrastam por prazo indeterminado,
as conclusões não são satisfatórias, a elucidação que elas
· trazem é muitO-pequena, é quase nenhuma.
F~i relator de uma CPI sobre a Devastação Florestal
da Amazônia, instituída pelo PMDB e, com grande dificmaaae, consegui levar a termo ·os trabalhOs dessa Comissãq~-in~lusive não deixarido que se encerrasse a legislatura, sem antes apresentar um parecer, fruto em grande
pinte tanibém de pesqUisaS que realizei, particularmente,
cOmo relatOr, parecer quê tive a honra de ver aprovado
pelo meu Partido e pelo Partido da Oposição.

Quando se instituíram essas Comissões de InquéritO,
deram-nas eSsa -denoiriinação imifàndo o modêlo, a tradição inglesa e a norte-americana. Mas, a palavra inquéritO~ como ê utilizadã,1nclusiVe no Parlãmento Britânico, é no sentido de averiguação. Aqui se deu o nome de
COmissão -Parlamentar de Inquérito, que pretende se
transformar num órgão policial, num órgão de investi~
gação, numa superdelegacia de polícia num caso dessa
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natureza. E, em outros casos, ela se perde em considerações_, em trabalhos inteiramente desnecessários ou inúteis. Essas Con1issões que se sucedem, constituídas, inc_lusive, em grande parte por iniciativa da Oposição, vão
se deteriorando e a sua alta finalidade vai sendo apoucada em virtude desse abuso, dessa generalização que se
faz.
f: exatamente esse episódio, com problemas dessa natureza, que não está seqUer esclarecido na esfera policial
e que se quer transformar numa CPI. São problemas que
dependem -de uma averigUação em OUtroS setores de natureza administrativa ou que estão, inclusive, sub judice,
se quer tra~sformâ-los__em objeto de investigação de uma
CPI. A CPI acaba não esclarecendo nada e elas se transformam num ornamento apenas_ que se insere na nossa
Constituição, e não é uin instrumento -de ação, de fiscalização do Poder Legislativo, como deveria ser.
O governo nada tem a esconder, o governo nada tem a
subtrair à opi"nião pública e a prova patente disso estâ
nesta nota divulgada que p-arte de um Ministro da mais
alta respeitabilidade, inclusive, que já recebeu, e merecidamente, os maiores _encômios da Oposição, que se con~
sagrou, não só na sua carreira militar, como nos cargos
públicos que exerceu na esfera civil, que é o Ministro
Ludwig, que, com toda a certeza, fará a apuração completa desse episódio e dará à opinião pública os esclarecimentos necessários, como jâ o fez agora, numa nota clara, elucidativa, narrando o que ocorreu, o que está ocorrendo e a informação de que estas diligências prosseguem para alcançar o seu objetivo, que é o esclarecimento final, definitivo e completo desse lamentâvel episódio.

GRl!PO BRASILEIRO DA l!NIÃO INTERPARLAMENTAR
Reunião da

CÇ~missão

Deliberativa, realizada em 7-2-83

As dezessete horus e trinta mi~utos do dia sete de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se,
em sua s_ede, u Comissão p~liberativa do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, sob a Presidência do Senhor Senador Murilo Badaró, presentes os Senhores Senadores Saldanha Derzi, José Fragelli, José Lins e Lourival Batista e Deputados Ruben Figueiró, Hélio Duque,
Antônio Florêncio, Bonifácio de Andrada, Ossian Araripi, Ubaldo Barem, AfdsTO Vieira Li~a,-Sebastíão Rodrigues Jr., Daso Coimbra, Joacil Pereira, Furtado Leite,
Paes de Andrade, Marcelo Unhares, Edson Lobão, Homero Santos, Christovam Chiaradia, Epitâcio Cafeteira,
Fernando Lyra, Albérico Cordeiro e Renato Azeredo.
Havendo número legal, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalho.s e esclarece que a presente reunião se
destina à eleição da Comissão Diretora, que dirigirá os
trabalhos do Grupo durante o biênio mil novecentos e
oitenta e trêsjquatro, e dos dois Membros do Conselho
Interparlamentar, também com mandato de dois anos.
Sua Excelência convida para escrutinadores os Senhores
Deputados Furtados Leite e Marcelo Unhares. Tem início a votação. Encerrada a mesma, é aberta a urna e encontradas vinte e cinco sobrecartas. Apurados os votos,
constata-se que vinte e quatro foram dados à chapa en-ca:beÇada re-lo SenhOr Deputado Edison Lobão e que um
estava ein branco. O Senhor Presidente deClãra. eleitos e
empossados, no cargo de Presidência, o Deputado Edison Lobão, de Primeiro Vice-Presidente, o Senador José
Lins, de Segundo Vice-Presidente, o Senador Humberto
Lucena, de Secretârio, o Deputado Sebastião Rodrigues
Jr., _de Tesoureiro, o Deputado Afrísio Vieira Lima e,
nos de Membros do Conselho Interparlamentar, os Deputados Ubaldo Burem e_ Paes de Andrade. Sua Excelência convida o Presidente eleito a assumir a direçã_o dos
trabaThos, agradecendo aos presentes a colaboracão que
lhe fora dada durante sua gestão, quando procurou manter viva a tradição, legada por seus antecessores, de marcante atuação do Grupo Brasileiro no seio da União Interpar\amentar. Agradece, na pessoa da Assessora do
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Grupo, Heloisa -de Souza-Dantas, li dedicâda ·e leãl colaboração que recebeu, na Presidência, de todos os funcionârios da Secretaria do Grupo c, fonriulando votos de
feliz gestão à Diretoriã eleita, se diz confiante de que
prosseguirão no trabalho de engrandecimento do Piirlamento BrasHeiro, üi.rltO- nO- pllliiO- nicfo-ilal como no internacional. O Senhor Presidente Deputado Edison Lo-

bão, agradece as palavras proferidas por seu antecessor e
declara que ao assumir a direção do Grupo, que tem
uma tradição de quase trinta ã.nõs- de eStreita colaboração com a UniãO Interparlamentar, fundada em 1889,
espera, no exercício de suas funções, poder contar com a
contribuição de todQs, a fim de prosseguir no caffiínho,
traçado por seus antecessores, de constante empenho do
Grupo em favor do Brasil, da Democracia C do Mundo.
A seguir, a ComissãO -aprova ·as ·propostas formuladas
pelas professoras de francês e inglês, Senhoras Carisse
Filiatre da Silva e-A na Maria de OliVal Vf:losõ-;para:oon::.
tinuação dos cursos ministrados aos SenhoreS Parlamentares, calculando-se o pagamento com base no do ano
anterior, acrescido dos aumentos autorizados em lei.
Nada mais havendo a tratar, suspende-se a Reunião para
que se lavre a Ata. Reabertos os trabalhos, às dezenove
horas, é a mesma lida e aprovada. Eu Sebastião Rodrigues Jr., Secretário, lavrei a presente Ata que irã â publicação.

GRUI'(f llRASf[EIRú DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Reunião da Comissão Diretora, realizada em 3-3-83
Ãs onze horas do dia três de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, reúne-se, em sua sede, a Comissão Diretora do Grupo Brasileiro da União lnterparlamentar, presentes os Senhores Deputado Edison Lobão,
Presidente; Senadores José Lins, Primeiro VicePresidente, e Humberto Lucena, Segundo VicePresidente; e Deputado Sebastião Rodrigues Júnior, se:.
cretáfiõ,-- e Afrísio Vieira Lima, TeSoUreftõ·: Comparecem, também, os ·senhoreS Ubaldo" Bafem e Paes de Andrade, Membros do Conselho lnterparlamentar. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos e faz uma longa expoSição sobre -a situação fi.
~anceira do Grupo. Esclarece Sua Excelência que apre·
visão orçamentária do Grupo, para o ano em curso, fora
totalmente superada por três motivos: a) o corte, nos
Orçamentos AnalíticOs das duas Casas do Congresso,
superior a cinqilenta por cento di! verba pleiteada; b) a
instituição do dólar turismo, que também atingiu aS missões oficiais; e c) a maxidesvalorização do cruzeiro em
trinta por cento. Debatida a questão, fica resolvido, pOr
unanimidade, que o Senhor Presidente oficiará às Presidências das dUas Casas a fim de'solicitar suPle-mentação
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da verba para atendimento dos _compromissos do Grupo
no corrente ano. A seguir, a Comissão i:esolve: a) delegar pode;es ao Senhor Presidente para propor à Comis~
são Delíberativa a ajUda de custo a ser fixada para as delegações às Coiúei'ências de Helsinki e Seul;-b) propor à
COmissão Delibertiva que as passagens dos membros das
delegações a essas duas Conferências sejam, em razão da
prolongada viagem, em classe executiva; c) manter deci~
sãO da Diretoria anterior, no sentido de quC a indicaçãO
prevista no parágrafo quarto do artigo vinte e seis obe-'
deça a ordem de enumeração prevista no arti&o onze;
d) que das aulas de francês e inglês, miriistradas às quin·
tas feiras só poderão participar parlamentares; e e) aprovar os pedidos de filiação formulados pelos Senhores
Deputados Antônio Amarai, Arthur Virgílio Neto, Carlos Eloy, Ciro Nogueira, Emílio Gallo, Enoc Vieira, Gerardo Renault, Gilton Garcia, Guida Moesch, Heráclito
Fortes,José Fogaça, Josê Machado, José Maranhão,
Matheus Schmidt, Milton Reis, Odilon Salmoria, Oly
Fachin, Oscar CorçÇa, Pratini de Moraes, Santos Filho,
Sarney Filho e WaÍber Guimarães. Nada mais havendo a
tratar, suspendto-se ~Reunião para.que se lavre a Ata.
Reabertos os trabalhos, às doze horas e trinta minutOs, é
a mesma lida e aprovada. Eu, Sebastião Rodrigues Júnior, Secretário, lavrei a presente Ata que irâ à publi. cação.

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUI':RITO
(Resolução n"' 62, de 1980)
ATA DE 4• REUNIÃO, REALIZADA EM
31 DE OUTUBRO DE 1980
Ãs dez horas e trinta minutos do dia trinta e um-de o_utubro do_ ano de mil novecentos e oitenta, na Sala Rui
Barbosa, reóne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito,
criada pela Resolução n"' 62, de 1980, para apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão~de-obra no
País, face da execução do sistema do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, com a presença dos Senhores Senadores Franco Montoro (Presidente) e Raimundo_ Parente (Relator).
Dispensando aJeitura da Ata da reunião ãnferíor, que
é dada como aprovada, o Senhor Presidente comunrca
que, por haver número regimental serã ouvido _o depoimento do Senhor Hugo Roberto M. Perez, Presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no
Estado de_São Paulo e também Presidente do DIEESE,
Departamento Intersindical de Estudos e Estatfsticas
Sócio-Econômicas, que se fez acompãnhar da Dr' Annez
Andraus, Socióloga do mesmo Departamento e de Dora
Maria Tavares de Lima, que acompanha a representação
da Instituição.
Com a pahlVra, o depoente procede à leitura de sua exposição, sendo argilído pelos Senhores SCiiaàõre5- Raimundo Parente e Franco Montara.
Finalizando, o Seõhor Presidente agradece a presença
do Senhor Hugo Roberto M. Perez e de suas acompanhantes e dá por encerrada a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Elizabeth Gil Barb_o.
sa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assínada pelo Senhor Presidente e i rã à publicação, juittamente_com o apanhamento taquigrâfico.

A_n~xo ã A~a da 4~ Reunião, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9 62, de
1980, para apurar as causas relacionadas com a rotatividade de mão-de-obra, realizada em 31 de outubro
--(Je l280, destinada a otivlr o depoimento do Sr. Hugo
Roberto M. Perez, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas lndústrias Urbanas no Estado de São
Paulo e Presidente do DIEESE, que se publica com a
devida autorização do Sr. Presidente da Comissão.

Presidente: Senador Franco Montoro
Relator: S~nador Raimundo Parente

INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁF!CO DA REUNIÃO
O SR. PRESlDENTE (Franco Montara)- Declaro
aberta a reunião da ComissãO -Parlamentar àe In<lllêrito,
-destin3da a examinar o prÕbleffia do Fundo de Garantia
por Tempo ·de Serviço e o problema da rotatividade da
mão-de-obra.
A reunião de hoje foi convocada para serem ouvidos
os representantes do DIEESE. Estão presentes o Sr.
Hugo Perez, Presidente do DIEESE, a Dr• Annez Andraus, _Socióloga do DIEESE. e D. Dora Maria Tavares
de Lima, que acompanha a representação daquela Insti·
tuição.. __
Na última semana, tivemos a oportunidade de ouvir o
Diretor do Fundo de Garantiã por Tempo de Serviço,
que prestou o seu depoimento. Estou informado que é
do conhecill]ento, inc_lusive, dos DepÇJeqte~, es!):e documento, e gostaríamos que, no depoimento feito pelo
DIEESE, se inserisse uma parte de apreéiação cr"itíca
sobre ele. Se não houver qualquer solicitação em sentido
contrário ao Sr. Relator, poderemos passar a ouvir o depoimento do Presidente do DIEESE, Dr. Hugo Perez,
que, ao mesmo tempo, é o Presidente da Federação dos
lfabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de São
Paulo.
O SR. HUGO PEREZ- Inicialmente, esdarecendo
ao nobre Relator e ao nobre Presidente desta CPI, quero
dizer que _o DIEESE fez uma reuntão com diversaS enti·

dades sindicais, filiadas a ele, para termos o que-está produzido, então, neste documento que passamos a ler:
A cessação do contrato de trabalho sob o aspecto legal, no Brasil, é hoje regida por dois sisterrlas: o da CLT,
que abrange a indenizaçào por tempo de serviço e a esta·
bilidade de um lado, e o do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de outro.
O instituto da estabilidade é, segundo Cesaríno Jr., ••a
garantia legal ou contratual, em virtude da qual o empregado não exercente de cargo de confiança, nem trabalhando para profissionais liberais, e que contar com determinado nUmero de anos de serviço efetivo na mesma
e-mpresa, soll!ente poderá.s~r despedido -inediante a exis·
tência de justa causa judiçialmente apurada" (l). Já o
Fundo- de G3.rantía por Terilpo de Serviço é o sistema
pelo _qual são depositadas contribuições em contas ban·
tãrias, vinculadas na forma da Lei n9 5.i07~ de [3-9-66,
modificada pelo Decreto-lei n"' 20, de 14-9-66. O primeiro, seria a estabilidade no emprego e, o segundo, a estabilidade econômica.
EsSa situação legal de coexistência de dois institutoS,
entretanto, não corresponde a um comportamento de fato, no qual se vê, na verdade, uma total prevalência do
instituto do FGTS. O instituto da estabilidade foi criado em 1923 _conseqUente de necessidade técnicO-atuarial que visava à coritinuidade das contribuições ao seguro social, e não à
p-roteção do empregado. Os seus benefícios foram se estendendo da categoria dos ferroviários às demais, atraVés de leis sucessivas, até a sua abrangência culminar, em
1935, a todos os empregados que contassem com 10 anos
ou mais de trabalho. O instituto deixou, então, de serregulado por legislações previdencíárias, passãndo a ser in·
cluído nos contratos de trabalho.
Do ponto de vista constitucional, a Carta de 1937,
muito próximo do modelo corporativo, jâ Previa a estabilidade no emprego, ainda que só viesse a ser consagrado expressamente na_constituição de 1946 (art. 157, XII).
Assim, embora a grande maioria dos empregados continua~sel!l @jeitos ~às variações do mercado de trabalho,
extrailldÕ-se deste somente os estáveis, procurou o legis-
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Jador, na opinião de WERNECK, "declarar a sua intenção de limitar a liberdade dÕ capital na contratação
da força de trabalho" (Z).

A estabilidade é, pois, uma responsabHídade social do
empregador, uma restrição ao direito deste desligar unilateral e livremente os seus empregados e corresponde,
do lado do empregado, a uma garantia legal que se incorpora ao seu patrimônio coii.tratual da mesma forma
que as demais e). Tanto isto é verdadeiro, que a demissão por parte do empregador -de um empregado estãvel
só serã posslvel em duas circunstâncias: falta grave -ou
força maior e, mesmo assim, comprovadas judicialmente
(a.rt. 492 da CLT). Por sua vez, a homologação do pedido de demissão por parte do empregado estável, só será
válida quando assistida pelo representante sindical e, na
falta deste, pelo representante do Ministério dõ Traba~
lho ou, ainda, da Justiça do Trabalho (art. 500 da CLT).
Nota·se, portanto, a seriedade e cautela com que se
procurou proteger o direito do empregado estabilitário
que, mesmo face à brecha legal estabelecida pelo art. 496
da CLT, permitiildo a substituiçãO do direito à reintegração ao serviço Por um pagamento índeníi:atório, em
casos de incompatibilidade resultante de dissídio, tem na
estabilidade, segundo a maioria dos autores, uma verda~
deira propriedade do emprego.
WERNECK em sua tese de doutoramento pela Facul~
dade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USPLiberalsimo e Sindicato no Brasil - mostra que em
1935, quando o instituto da estabilidade passou a serre~
guiado pelo contrato individual de trabalho, abrangendo
todas as categorias de empregados, era do interesse dos
empregadores estimular o assalariado na obtenção da estabilidade, dada a inexistência-de um exército industrial
de reserva. Desta forma, a criação da estabilidade coincide com o comportamento do mercado em fase de estabilização da mão-de-obra ocupada.
Obstáculos lnstitucfonais à Expansão do Capital

Por volta da década de 50, o crescimento do capital industrial, somado à expansão do exército de reserva, -vai
esbarrar em dois obstáculos de ordem institucional: o
poder normativo da Justiça do Trabalho e a estabilidade
no emprego. O primeiro deles acaba por ser removido
em 1965 (Lei ns> 4.725~ de 13-7-65), pela lei que transfere
o poder de fixação de salários da alçada do Poder Judi~
ciário para o Estado, que passa a elaborar índices p3ra a
determinação desses salárioS. O segUndo obstáculo à
acumulação do capital residia, Sem dúvida, iiO ínSfituto- da estabilidade. Pode-se aferir essa afir-mativa através-de
manifestações empresariais e governamentais. Do pcinto
de vista empresarial, encontram-se duas pesquisas baseadas no projeto .. Harvard- Brasil",-realizadas sob ocomand_o de Lincoln Gordon: a piiineíra -delas, efetuada
em 1960, com 43 empresas norte-americanas (de capital
inteiramente norte-americano, em algumas delas, e parte
de brasileiro, em outras) que haviam investido no Brasil,
e a segunda efetuada pela FGV, dir1gída pelo Prof. Rai~
mar Richers, e publicada em 1963, voltada para l37 empresários brasileiros ou estrangeiros não americanos. A
primeira pesquisa procura avaliar o interesse ou rião pela
inversão do capital estrangeíro no Brasil e alinha o instituto da estabilidade a outros fatores desencorajantes a
essa aplicação, embora o trabalho conclua, de forma global, pela favorabilidade à inversão. A segunda pesquisa
procura conhecer a atitude e opinião da classe empresarial, face à estabilidade, Dos 137 empresários indagado5,
46% responderam que ex.istia em sua empresa "alguma
diretriz de pessoal destinada a fazer fece aos efeitos da
estabilidade" (~). Desses 46%, ao- serem questionados
sobre o tipo de diretriz adotada, responderam: 25% "estudar cuidadosamente cada caso, permitíndo ou não a
estabilidade, despedindo os maus e conservando os bons;
16% despedid::~ antes de lO anos" (S). Perguntados ainda
de que forma, na opiriião deles, os dispositivos sobre estabilidade- no- t-rab-alho-.- afeta r-iam- -a -p-rod-uti-vidade -nado·

na[, 64% iesponâeram: "prejudicial, de modo geral, provoc3.i1d0 -queda na produtivídade, onerando-a; 10%, é
prejUdicial, tantO-para o empregado como para o empre-gador; 4%, prejUdica -o bom e favorece o mau, que proVOca acord9S para siir" e).
Em suma, coriclui a análise que o empresário é'C:ontra
a estabilidade, e que esta acaba por amparar os maus elementos ãtravés do pagamento das indenizações. Elas são
sempre sedutoras, principalmente, quando o empregado
- ãtirige 5 anos ou mais de· serviço. A espeÚÚ1Ça -deSerdespedido pelo patrão não desvaneCe ao atingir· a est::ibilidadé poís, aí, o empregado- fica a sonhar com "llm acordo"
e, neste caso, não produz como poderia e, não raro, chega a causar prejuízo de real monta à empresa. Além do
mais o empregado atingindo a estabilidade e sentindo~se
Seguro no emprego, fatalmente cairia na indisciplina, di~
minuindo ll produção com o intUito de forçar uma indenização.
Na verdade, tal afirmativa é de dificil comprovação.
Por outro lado, tais argumentos não se sustentam peran~
te a própria CL'r-Cjite traz, em si, remédios legais para essas situações. O caminho seria a rescisão contratual, com
justa causa, por parte do empregador, ou seja, sem o pagamento de indenização, quer seja estável ou não o empregado, com base em ''desfdia" ou ato de indisciplina
ou insubordinação" (art. 482, letra .. e" e "h").
Na verdade, a indenizaÇão por tempo de serviço e,
principalmente, o instituto da estabilidade, têm sido
sérios Obstáculos à livre expansão do capital em termos
nacionais oU ti'ansnacionais- com seus passivos trabalhistas, às vezes, vultosos.
Do ponto de vista governameÕtal, pode-se avaliar a
ideologia antiestabilit4_ria através de suas manifestações.
Dentre as que vicejavam na época da implantação do
FGTS, encontra-se a do então Ministro do Planejairien~
to-- Roberto Campos- que retrata o posicionamento
governamental.
Estabelecendo um paralelo entre o instituto da estabi~
!idade e a lei do FGTS, enfatizava o Sr. Ministro, os seguintes pontos: a nova lei eliminava o desamparo em que
ficava a mão-de-obra não-qualificada, dada a habitualidade das dispensas do empregado com menos de 1 ano
.de trabalho. Quanto ao desemprego ser decorrente, em
grande parte, da estabilidade, face à política de dispensa
próxima aos 10 anos de serviço por parte dos -empregadores. Sob esse aspecto, dizia o Sr. Ministro, ··a estabilidade eo _desemprego são sinónimos" (7). A -nova lei
transformaria o interesse do emprega4or que, ao invés
de.dispensar o empregado próximo aos 10 anos de serviço, procuraria mantê-lo, aproveitando a sua experiência. _Estimularia, <iinda, a formação de um pecúlio para o
- -empregado usar no fim de sua carreira da forma que
mais lhe aprouvesse, assim como formaria um patrímônio pam a família do empregado em caso de morte deste.
Em caso de processo de falência da empresa de credor
privilegiaáo, Coiil a nova [ei, passaria a ter um direito autóriomo-. Ap-resentaria ainda a nova lei, para os empregadores, a grande vantagem do afastamento do fenônemo
da queda de produtividade tão peculiar, segundo ele, aos
empregados estáveis.
Poijtica Govern_amental Norteadora da Instituição do
FGTS

Pode-se avaliar a política que norteou a instituição do
FGTS através da exposição de motivos feita, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, cm 1964 e que ca~
minháu o anteprõjeto posteriormente cOnvertido na Lei
n9 5.507, de 13/9/66. Fundamenta-se ela num pretenso
amparo a uma efetiva estabilidade. Pretende a nova lei,
segundo a sua justificativa, cuidar de "aspectos muitos
mais amplos que os da estabilidade, visando, antes de tudo, a um verdadeiro e positivo aperfeiçoamento do atual
sistema de índenização por tempo de serviço "(8). Além
do mais, preocupa-se a justificativa coin a manutenção
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pregados que já têm lO anos ou mais de serviço, como
taÕlbém com aqueles que venha a ingressar na força de
trabalho, Tal situação fica garantida face à "ampla e permanente opção entre o atual e o novo sistema consubstanciado no anteprojeto de lei(9). Baseando-se em levantamento feito pelO Miilistério do_ Trabalho e Previdência
Social com base na relação dos 2/3, onde se verificou
Qúe· somet).te 15% dos empregados eram estáveis naquele
momento, em outro levantamento de um significativo
grupo de São Paulo, onde os empregados estáveis não
chegavam- a I%, conclui a justificativa que as empresas
usam cada vez mais o meio da. dispensa a fim de impedir
que os empregados aproximem-se da estabilidade. Conclui, mais adiante,que o instituto da estabilidade "longe
de corresponder a uma vantagem efetiva para os empregados voltou~se contra eles, pelo menos para a grande
maioria, deixando assim de preencher a finalidade, inicialmente, pretendida quando da sua generalização hã
mals de 30 anos, para transforma-se em um obstáculo a
sua própria segurança no emprego..( lO). Termina a ju-stificativa por dizer que com a nova política instituída peJo
FGTS "desaparecerá a alta rotatividade de mão~de-obra
não-qualificada tão indesejável sob todos os pontos de
vista"( II).

e

Entretanto, o que se verificou foi exatamente o oposto
do discurso governamental. O FGTS, uma vez instituído, passou a ser o instrumento removedor do obstáculo
às dispensas dos empregados, passando, dessa forma, a
estimular grandemente o processo de rotatividade da
mão-de~obra.

Assim, os empresários dispensam os trabalhadores,
apoiados na legislação trabalhista que facilita os desligamentos, sem qualquer ônus, tendo, por outro lado, uma
oferta relativamente grande de mão-de~obra para substituição, Pode_, portanto, compor a política salarial da forma que lhe seja mais conveniente. Dispensando por ocasião anteríor ao reajuste de Salário, ou em outra ép-oca
propícia, segundo a sazonalidade de produção do setor,
admitindo posteriormente com salários não reajustados
ou com reajustes parciais.
Juntamente com a Política Salarial, estabelecida em
julho de 1965, a instituição do FGTS viabilizou e api'o~
fundou o rebaixamento salarial, a que ficaram sujeitos os
trabalhadores nestes últimos 15 anos.
Nova Polflica Salarial
Em 30 de outubro de 1979, entra em vigência uma
nova Lei Salarial- n9 6.708/79- estabelecendo reajustes semestrais de s::~lário, com base no Indice Nacional de
Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, e aumentos salariais anuais por ocasião da data-base de cada categoria, segundo uma taxa de produtividade a ser negociada entre trabalhadores e patrões.
À Lei 6,708/79, que modificou a Política Salarial ante- rior, trouú_para o âmbito legal os reajusteS semeStrais
de salário e a negociação coletiva de aumento de salário,
medidas que já vinham se restabelecendo na prática
como conquista do movimento sindical. A nova Política
Salarial institucionalizou, para todos os trabalhadores,
executando-se os funcionários e servidores públicos e
aqueles trabalhadores vinculados ao CNPS, a reconstituição do salário corroído pelo aumento do custo de vida
a cada seis meses e aumento anual do salário real. Na
prática, pOrém, as empresas, através da rotatividade da
mão-de-obra, continuam rebaixando os salários.
Estudos realizados pelo DIEESE, sobre evolução do
salário médio de março de 1979 a março de 1980, com
base nas guias de contribuição sindical, dos Bancários de
São Paulo evidenciam o rebaixamento salarial provocado pela rotatividade.

A data-base dos Bancários é em setembro. Entre
março de 1979 e março de 1980 a categoria obteve, pela
nov::~ lei, reajuste de I t 7,4%, já incluído o reajustamento

semestral, em ffiarço de 1980. Nota-se que somente nos

0528

DIÃIUO~Dt>t:ONGRESSO

Quarta-feira 23

Bancos Oficiais, a taxa _de reajuste encOntrou receptividade:
Variação do salário médio de mi:Jrçof79 -ã inarço/80

%
São Paulo:

9 .119,3

Interior:

'1.104,2
9,117,2
Y,l03,0

Bancos Oficiais
Bancos Privados
Bancos Oficiais
Bancos Privados

Observa-se, portanto, que qualquer política -salarial é
inócua se não cont1ve"r, ao mesmo tempo, esse abusivo
expediente que representa uma verdadeira burla aos direitos básicos do trabalhador.
Rotatividade da Mão-de-obra
Os dados disponíveis mais recenteS sobre a rõtatividade da mão-de-obra no Brasil, são os índices de -r"otatividade calculados pelo SINE- Sistema Nacional de Emprego -da Secretaria de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, para as lO regiões metropolitanas
brasileiras.

~

NACIONAL (Seção II)

Observamos que a rotatividade dos trabalhador-es, nas
diYersas regiões metropolitanas, é bastante alta. Para o
total das atividades as maiores taxas ocorrem em Brasília
(65,6), e Belém (65,2), e as menores em São Paulo (41,5),
e Belo Horizonte (44,6). O que quer dizer que, com exceção destas duas regiões, em todas as Ouúas, as empreSas substituiriam todos os seus Úabalhadorês em menos
de 2 anos.
Nem é necessário sali~n~ar que uma taxa de rotatividade, embora menor em São Paulo, implica num maior número absoluto de trabalhadores substituídos em seus
postos de trabalho.
Analisando-se os índices de rotatividade, segundo os
diversos setores de atividades económicas, nota-se para o
conjunto das regiões, a rotatividade muito mais elevada
do setor da Construção CiviL Mesmo levando-se em
conta as características específicas do setor, a substituição '<ie trabalhadores ultrapassa, em muito, as taxas
de rotatividade verificadas para os outros setores, que,
por si só, já sâó bastante altas:
--

Tabela I
lndices de rotatividade de mão-de-obra
nas regiões metropolitanas - 1979

..... .. ..... ..... .....-· -· ....... ...... •- ............. ·-· .......... .................. ......... .
;.

~

Regiões

Ind. Transf

Belém .......
Fortaleza ....
Salvador ...
Recife . ~· ....
B. Horizonte
Rio de Janeiro ..•_..
São Paulo ....
Curitiba ....
P. Alegre ....
Brasília .....

~·

Comércio

Serviços

Total

67,4
104,5
58,0
34,8
54,9
55,7
54,3
58,4
61,3

41,3
32,8
37,0
33,4

65,2
59,6
61,7
50,[

59§

~-42,[

41,6
31,2
24,5
4[,4
33,2

O SR. HUGO PEREZ-_: Não, o quadro foi elaborado pelo DIEESE.
O SR. -PRESTDENTE (Franco Montara)- Ésses dados foranl publicados no órgão oficial do- SINE? ·
O SR. HUG_O P-E""REZ- Isso, os dados, e a tabela feita pelo DIEESE.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) ;_ Perfei_to!
O levantamento feito pelo DIEESE para o Município
de São Paulo do número de rescisões de con_trato de_ trabalho homologadas nos Sindicatos Profissionais e na
DRT, embora parciais, por abrangerem somente trabalhadores com mais de um ano de serviço na mesma empresa, demonstra a alta proporção de desligamentos por
iniciativa das empresas em relação às demissões espontâneas dos trabalhad_ores. No ano de 1979, 74% das rescisões de contrato foram provocadas pelos patrões, e somente 26% por vontade dos empregados.
Portanto, as altas taxas de rotatividade observadas
não sãO provocadas pelo trabalhador, mas determinantemente pelas empresas, que não _encontram_ qualquer
tipo de restrição à substituição de seu quadro de empregados.
Quanto ao_que se poderia chamar de rotação espontânea da mão-de-obra, ou seja, aquela que advém da saída
do trabalhador por sua própria conta, além de representar uma proporção reduzida no total de desligamentos,
tem, na maioria das vezes, sua causa nos baixos salários
.e más condições de_trabalh_o_a_ que estão sujeitos ess-eS-assalariados.

DESLIGAMENTOS SEGUNDO CLASSES
DE SALÃRIO MINI MO REGIONAL
BRASIL - 1976

Não determinada ... .
Até I SMR ......... " ..
Dela2SMR ...........
De2a5SMR." ........
5emaisSMR ...........

da .

DESLIGAMENTOS SEGUNDO CLASSE DE
~TEMPO DE SERVIÇO NO EMPREGO
BRASIL - 1976

5!,8
55,1
61,1
65,6

Classes de Tempo
de Serviço

De6al2Meses".~

V!NCULOS EMPREGATlCIOS POR
ATIVIDADES ECONÓMICAS

37%
40%
15%
~35%

-40%
79%

23
46
20

.
.
.
.

Observando-se, agora, o tempo de permanência no
emprego, desses trabalhadores que foram desligados,
este se mostra extremamente reduzido .
Do total de trabalhadores desligados, 70% tinham permanecido na empresa até I ano, sendo que com permanência até 2 anos estavam 86% de mão-de-obra assalaria-

'-M~~Os de.3 Meses :.
De3a6Meses .....

Vínculos não
Rescindidos

%de Desligamentos

Classes de Salário

Al,5

AS- iiltâs taxas de rotatividade, no País, -divulgadas
Pefá SINE, para o ano -de 1979, confirmam as illformações fornecidas, também, pelo Ministério do Trabalho, através da RAIS - Relação Anual de Informações
Sociais -que contém dados bastante det~lhados sobre
flutuação de emprego, características da mão-de-obra
empregada, desligada e admitida.
Havia, em 1976, no Brasil, 11.289.373 empregos, dos
quais 9"4% eTam ocupados por tmbalhadores optantes
pelo FGTS. O dado quantitativo vem confirmar -a total
abrangência do instituto do FGTS.
E posso até fazer uma observação, que o regime de
opção é uma bLtlha, na prática. Isto aí que est~ comp_rovado~_94% oU optam ou não têm emPrego.
Ao longo do ano de 1976, o nÚmero de vínC~los empregatícios atingiu o volume de 18.025.852. Sendo que,·
de5f.es, apenas 37,5% se mantiveram eS1âveis, ou seja,
não foram rescindidos.

Agropecuâria ......
Indústria ..........
Construção Civil ...
- Comérci<i . ::. :-....
Serviços- ........ ~.
Administração Pública.

:t: possível perceber que o número de rt'<Scisões de contrato atinge sempre 60% ou mais dos vínculos empregatícios, com grande impacto no setor da Construção Civil,
onde alcança:85%.
O;:msiderando que 57% do total dos empregados se situam na faixa de até i salários mínimo, e que -69% dos
desligamentos referem-se a esta faixa, podemos concluir
que há uma: in_ciôêllcía mais que proporciOnal de rotatividade ~ob~e os empregados com menores salários. Portanto, a rotatividade recai mais fortemente sobre os assalariados de menor qualificação.

44,6

Fonte: SINEfSccretaria de Emprego e Salário do Ministério do
Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Uma pergunta: A fonte é o S~NE,ou o quadro foi também elaborado pelo SINE?
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Vínculos
Rescindidios

Dela 2 Anos ......
Oe2a5Anos.
De5a H) Anos
10 Anos e Mais

• 65%
60%
21%

28
23
20
16
li

%Acumulada
28
51
71_
87
98
99
100

Nota-se que a rotatividade recai, principalmente,
sobre os trabalha_dores de baixos salário~. não qualificado_s, que permanecem muito pouco tempo no mesmo
emprego.
- - Além do rebaixamento salarial, e dos períodos de desemprego a que flcam sujeitos os trabalhadores, a rotatividade traz outras conseqUências como, por exemplo, a
descontínuidade no processo de aprendizagem profissional, já que qa maior parte das vezes esta se dá no exercíciO da próprrã: profiSsão.
·
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O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Terminadu a exposição, consulto o nobre Relator se deseja for-

mular alguma pergunta COf!1plementar a!? D_cpo_ente.
O SR.RELATOR (Rimun-do Parente)_-Achoque o
depoimento foi· bastante objctivo, e OQS fornece _dados
interessantes ·c importantes para a firialfdade desta_ Comissão. Agora, gostaria de. pergunt::lr ao Dr. Hugo Perez
se ele tomou conhecimento do. pronunciamento feito
pelo Dr. Edmo de Uma Marca, Coordenador do FGTS.
Se tomou conhecimento gostaria que nos fiiesse üma ligeira upreciaçào sobre alguns pontos, sobretudo a res·
peito de alguns dados que talvez o DIEESE os possua
mais atuulizados c mais ret-cntes, sobre o que havia no
Brasil cm 1976, 1 I milhões 289 mil c 700 empregos. Gos·
taria de perguntar se o DIEESE dispõe de dados mais recentes-de I 978/79, sobre este assunto. Se disPõe, seria interessante que os remetesse à_ Comissão para que pudéssemos, depois, fazer um e."> tudo mais completo. Este é um
dado que gostaria de pedir ao "nobre Depoente.

motivo, sem justa citusa, a empre~u lucra em não apltcar
---=-3.0. 35..40% de re~juste, pois contrata pelo salário antigo.

parece que já foi proposto isso- uma penalidade à emprcs.:t, pela dispensa não motivada.

o-sR. RELATOR tRaimundo Parente)- Ele afirma,
- -,iqUi~Ue-a rOtatividade não acarr~ta nenhum prejuíZo
-ao trubalhudor, do ponto de vista da sua remuneração.

o-SR. HUGO PEREZ_- E proposto pelo Coordenador do Fundo de Garantia.

o-sR. HUGO PEREZ --E. Agora, veja bem, nobre
RelatOr~ temos várias causas de achatamento salarial.
uma delas, é. a própria política s"alarial instituída pelo
"Governo. A outra grande causa ê exatamente esta, quer
dizer, na medida em que se vai rondando os empregados
a c:.tda ano, sem aj)lic:.tção do reajuste, caüsa um grande
--- úchatumcnto salarial. A prova disto é o poder aquisitíVO
·do salário dos trabalhadores que está cada vez menor. Só
por ai pode--se comprovar que, realmente, >!Chata o
S~tiçtírio. Quer dizer, se despede antes de um ano, não
----aplicu o rCUjuste_, achata a· salário. Acho que me parece
uma conclusão lógica.

o sR~ REL.\i'oR (Rllimund~ ParCnte) ---0 Dr.
Hugo afirma que existe a rotatividade, em função indudo Fundo de Garantia. Existem a respeito, vários
projetas cm tramitação no Senado, um deles de autoria
··do Senador Franco .Montoro. Gostaria, então, de perguntar se teria objetivamente alguma sugestão para evi-'
tar que ocorresse essa rotatividade?

.

~ive

·O SR. HUGO PEREZ- Nobre Senador, há dois caminhos: um é o da Legislação, desde que se entenda e se
aceite como verdadeiro o documento dos trabalhadores,
provando que a rotatividade está prejudicando tn!mendamcnlc os_ trabulhadorcs; e, o outro, seria através das
negociações -dire_ta">. O .movimento sindical está seriamente empenhado, é uma das suas bandeiras de luta agora, em negociar a sua estabilidade com as empresas. E a
coisa lá foi" abçr_ta. Inclusive, pod~ria citar um ~x.emplo:
ªcabamos defec_hll_r n~gócio com uma empresa, um acor.do sularial, onde a empresa, por acordo, não poderá disO SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Se dá rriais
pensar mais do qu-e 10% do total efetivo dos seus emprena mào~dc-obru ilâo espe_claTízada?
----'--gados, durante um ano, Significa _que ela rião poderá deO SR. HUGO PEREZ....,. Exato~Acontece que ao que
mitir trabalhadores, menos de l% ao mês. Acho que as
se refere o Coordenador do FUnO~ de Gaia"ntia, é uma
empresas estão se conscientizando de que_ também para
mobilidade yertical. E não sei se isto poderia ser chamacl'-ls é prejUdiCial, o problema não é só do lucro, implica
do de rotati~idade, inclusive, .quer dizer, são trabalhado- _ nutna política de pessoãl, totalmente desnorteada, onde
res especializados que procuram evoluir na carreira.
ela dispensa o trabalhador que estava aprendendo o serAgora, como poderíamos dizer qUe há o ven;o da rotativiço, o trabalhador que estava começando a adquírir
vidade, o que acontece no Brasil, da ordem de 70%, 80%,
uma certà pretica·. econOmiza no salário, não aplicando
como está no nosso relatório, se sabemos todos que a eso reajuste, mas às vezes tem alguns prejuízos por adquimagudoru maioria de. trabalhadores se constituem de
rir mUo-dc--obra não-especializada e ter novamente que
mão-de--obra não especializada.
treinar ·essa: mão-de~obra.
O Coordenador, inclusive, não- Cita' números, e~i1ão diz
Então, acho que o problema é estritamente politico.
em qu_c se buscou pura citar isso. Se a esmagadora maioOs trabalhadores entendem que isso- deveria ser resolviria dos trabalhadores é de mão~de-obra não espeCializado nu frrea da polítiC<:t. sindical, das negociações, ou da
da, como ê que a rotutividade maior acontece na não espolítica mesmo, no Coilgresso Nacional, e deixar de lado
pccialiLada'! Acontece exatamente na esmagadora maioesse. negócio de ser problema da estrutura econõmica.
ria'!! E quando ocorre esta rotatividade para esses emLa_mentavelmente, nós vímos hoje a declaração do Sr.
pregados cspecializ<ldos é para a ascensão na empresa,
Mini:-;tro Delfim Netto, novamente no Japão à cata de
ou. cm outra empresa, quer dizer, seria aquelas proeriJprés1imos-, úf:.i.r nov~:~mente, que apesar da po[(tica samoções verticais~ Mobilidade vertica e não horiZontal.
larial liberal que temos, eles esperam contornar a inO SR. RELATOR {Raimundo Parente)- Diz o Or.
naçào. Quer diiCr, -enquanto não se mudar a mentafidaEdmo, também, que a rotatividade não acarreta prejufzo
de daqueles-_que regem, que conduzem a política econóao trabalhador, do ponto de Víst<i da remuneniçào, se
mica do País. os trabalhadores só conseguirão obter- isso
contrapondo justamente ao que afirma o Dr. Hugo. O
atravês da s_ua própria luta e de negociações díretas.
que o Sr. me diz disto?
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- EsSê acor~
D_SR. HUGO PEREZ- cffemos_um eXemp!Õ; o se...do para a não d6spensa de empregados, atingiria a todas
tor bancário. Ocorre, sistematicamente, o maiOr r)ico de
as--categorias?
demissões nos bancos, no mês de agosto, justamente o
~-o-sR. 1:-JUGO PEREZ- No nosso caso só os eletici~
mês _que antecede ao reajuste salarial "da categoriã- __:_ e
tários, feito com aquela empresa, e especificamente os
este é outro fato que o movimento sindical vem denuneleticitários daquel~ empresa. Agora, o movimento sinciando hâ muito tempo. Por que acontece istõ? ExatadiÇUJcstá cõme-ça-ndo a negociar, e isso serve de subsídio
mente, pra não uplici!.r o reajUste salari~:~l. DiSperl-sa~se o
a projetOs de ki, que eventualmente venham a ser apregrosso dos empregados e, logo a_ seguir, os contrata nosentados pelos parlamentares, -estabe:lccimetito, por
vamente pelo salário antigo, sem apli~açào. Isto leva a
exemplo, de critérios para dispensa. Em que caso podeum lucro muito grande da empresa. O Coordenador do
se dispensar, qual a percentagem, quem vai se dispensar
Fundo de Garantia, inclusive, cita aqui que a rotatividanuma primeira leva? Isso, evidentemente, por motivos
de de mão-de-obra nào pode ser considerado como fenôecoÕómicos à empresa devidamente controlados. Agora,
meno propiciador de rcdu_çào de salários. Então, os dase
for sem motivo é evidente que os trabalhadores não
dos estatísticos demonstram que a empresa; ao demitir o
vão uceitur a dispensa de forma alguma.
empregado e nào aplicar o índice de correçào, tem um
O Dr. Edmo de Lima Marca, no seu depoimento, disse, entre outras coisas, que esta- nossa rotatividade atinge, apemts, a pequenas parcelas de mão-de-obra, mais especializada. Quer dizer, me. parece que no depoimento
do Dr. Hugo há uma dis_crepâncià. G(istiliía então que S.
s~ me explicasse, me desse uma informaç_ão neste- ponto,
além de outros, do depoirilentõ do Dr. Edmo.
O SR. HUGO PEREZ_- conforme QS nõssõs da_dos
demostram, a rotatividade se dã, primeiro ...

o

lucro muito grande, porque aqueles !0% dados de inde- nizaçào pelo Fundo de Garailtüt, ~quando se despede sem
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OS_R. RELATOR (Raimundo Parente)- A dispensa
imoliVada, sem ruzâo nenhUma, imporia, no caso - me

O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Parece que
ele, '-!.qui, apenas falou. No seu depoimento --ele fez
parte de uma COmissão que estava estudando a reformulação da_CLT- teria prop_osto a alteração das normas
do FGTS, objetivando tornar mais onerosa para o empregador a despendida injusta.
O SR. HUGO PEREZ -Senador, isso não resolve.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Devemos
dobrar a multa de-10% para 20%.
O SR. HUGO PEREZ - A proposta dele continua
sendo irrisória, 20% é irrisório para a empresa.- E outra
cois!-l, ac~o que o caminho não é por af. Quem acompanhou percebeu que na grande luta dos trabalhadore,s, em
dado momento, é_ muito mais importante a estabilidade
do que o próprio aumento real dos salários_. De sorte
_que, onerar a empresa, para que ela dê ~ma indenização
maior ao trabalhador, isto não vai interessar. O traóalhador não quer maior indetlização no caso de dispensa
injus_ta ele quer ê o emprego.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Qual é a
opinião sUa, se já conhece esse projeto de lei, que estabe~
leCe a garanti"a do- emprego, estabelecendo que o empre'gudo não p.oderá sofrer despedida arbitrária,
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo
disciplinar, técnico, económico ou financeiro. E a situação dos atuais membros das CIP AS, que têm essa estabilidade garantida. Essa sugestão foi feita pelo Dr.
Délio Maranhão, ao Mínistêrio, mas não foi adotada
por este. Tendo conhecimento disso, e com base em ma~
nifestuções de vários professores do Direito do Trabalho, apresentamos essa emenda, estabelecendo, pura e
simplesmente, ~ garan~i_a_ desse projetQ.
O SR. HUGO PEREZ- Bem Senador, acho que o
movimento sifldical deve estudar e, se for o caso, apoiálo. Nossa pergunta ê que na luta política o trabalhador
sempre sai perdendo. De sorte_que nósjã tivemos oportunidade de vir aqui apoiar alguns projetas, ou condenar
outros. o' senhOr se le-inbra, e de triste recordação, que
não fomos atendidos. Mas, vamos estudá-lo, estou tomando conhecimento dele a:gora, e tenho uma preocupo.ção, desde logo já posso 01anifestã~la. Quer dizer, o
empregado_ não poderá sofrer 'despedida arbitrária,
entendendo-se.como tal a que não se fundar em motivo
disciplinar, técnico, económico ou· financeiro. Parece-me
que aqui está abrangendo todas as c_ondições. Quanto
aos aspectos econômico e· financeiro tem~se que ter cautela com isto, perícias;.erlfim, assessorias para que a em·
presa, -realmente, comprove que está com problema financeiro. Ademais, no projeto deveria, desde logo, se es- tabcle_cer o seguinte: se a empresa estiver com problema
financeiro e demitir os empregados, que ela primeiro demita, um exemplo que me ocorreu, piimeiro os empregados que foram admitidos por último, os mais novos, que
-dispense os solteiros e, no caso de cessar o problema financeiro da ~mpresa, que ela tenha obrigação de readmitir aqueles que eram de seus quadros.

a

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Tenho a
impressão-que pelas informações e depoimentos-trBzidos, se o senhor· relator permitir, verifica-se que houve
aqui um depoimento objetivo e documentado. Esse depoimento, de certa forma, contraria e invalida as principais conclusões do d_ocumento anterior. Para não fazermos um trabalho superficial, e como não- há pressa também, penso que ganharíamos se pudéssemos adotar a seguinte norma:. Os senhores examinariam esse-documen~
to, inClusive os projetos que estãO sendo distribuídos, e
que dispõem sobre a matéria. E que nos mandassem,
oportunamente, assim como o Cõordenador do Fundo
de Ganmtia ficou de nos enviar dados estatísticos, inclu~
sive um que foi solicitado_, sobre a coincidência de uma
maior incidência das despedidas, por ocasião dos reajustes salariais. Ele disse que teria elemento, que não os tinha no momento, mas que nos mandaria, e remeteria-

·0530

Quarta-feira 23

mos aos senhores também. Por oulro lado, os senhores
também poderiam examinar essa documentação, e dar a
sua opinião sobre esse assunto. Se fosse possível, para
es~udo mais objetívo e uroa
formulação mais ponderada, remeteríamos futuramente
duas coisas: PrimCi'rõ, uma apreciação crítica sobre o
trabalho do Coordenador do Fundo de Garantia. Quais
os pontos que lhes parecem vulneráveis. Segundo, quais
as sugestões concretas que o DIEESE ofereceria para a
solução do problema. Suge.c;tões, quer da ordem Legislativa c quer, mesmo, dessa parte da negociação coletiva,
que deveria ser mais g<.irantida, talvez, e estimulada por
lei. Isto será possível porque esta Comissão não tem um
prazo exíguo, clll concluirá o seu trabalho só no in(cio do
próximo ano, e assim haveria tempo para, com base nesses dados, e dada a seriedade e objetividade dos dados
oferecid9s, teríamos ur.1a complementação. Eu, em
nome da_ Comissão, me congratulo por mais essa demonstruçào que o DIEESE dá, da objetiYidade rigorosa
dos estudos que apresenta. Isto confirma u-ma imagem
que o DI EESE merece da Cllsa, pelo menos do grande
número de vereadores, dos senadores, senãO de todos.
Penso que, hoje, esse estudo é mais uma prova da seriedade. da objetiYidade cici1tífica com que o DIEESE oferece a sua contribuição.
Pediríamos, então, uma complementação. Que, em
aditamento a ess_e trabalho, nos fosse oferccida __ uma
apreciação crítica do depoimento anterior, e as sugestões
concretas, inclusive uma apreciação para um eventual
llpe-rfeiçoamento do projeto apresentado na linha da
proposta, que é o de assegurar a estabilidade do emprego. I:: há outros projetas, também que faremos chegar,
inclusiYe em relação a essa questão da multa, por exemplo. Conhecendo o aspc_cto irrisório dessa multa de 20%,
eu, por exemplo, dentro dessa linha, apresentei uma
emenda para que a multa fosse de 100%, seri:.~ bem intimidativa. Não para que fossem pagos os 100%, porque a
empresa não aguentaria, mas para que ela se encontrasse
dianlt: de uma ameaça tal, que mantivesse o emprego.
Era uma forma de dotar essa garantia do emprego de
uma sanção pent~l, de uma penalidade de multa bastante
elevada. Esses projetos todos serão remetidos aos senhores, para que possam então apreciar, e nos mt~ndar futuramente, ou por escrito, ou_num novo depoimento, se for
o caso. Talvez o melhor fosse nos mandar por escrito. se
fosse julg<ldu__c_onvenicnte convidaríamos novamente o
DIEI:::SE para um novo debate, em função dos d:.~dosjá
oferecidos.
Consulto o nobre Relator se concordar com essa sugcstUo?
O SR. RELATOR (Ruimundo Parente.)- Concordo
plenamente. O noss_o objetivo é realmente, encontrar
uma solução parii O -prõblema que existe. Então, lodos os
elementos que nos foram fornecidOs, Sobretudo pelo
DIECSE, que é um órgão especializado no assunto, para
nós será muito importante. V. Ex• perguntou h~ pouco
se seria possível obtermos índices de ro_tatividade anterior ao Fundo _de Garantia, se o DIEESE dispõe deste
elemento. E, se dispõe, poderia nos fornecer para qu-e-fizéssemos um confronto, porque o Coordenador do Fundo de Garantia, infelizmente, não teve condições, apesar
de solicitado pelo Presidente, de fornecer, e )lle parece
que foi muito difícil. Talvez o DIEESE tenha algum órgào mais especializado que venha há muito tempo tratando do problema c que tenha esses dados.

ganharmos tempo para um

O SR. PRESIDENTE- Parece-me que esse vai ser o
caminho normal de claburação entre os dois trabalhos, e
depois eventualmente fazcrmos aqui uma mesa- redonda com u presença de uns_ e de outros, ao vivo; mas depois de uma elaboração préYia, para não ficarmos em
afirmações genéricas, mns com base em dados.
A SR~ ANNEZ ANDRAUS- Em relação aos dados
que o Senador pedTu, cXíSte -um problema sériO que é o
seguinte: em primeiro lugar o sindicato não tem a garantia de _um trabalho de um dado sistemático. Então, os dados que se tem, sào as homologações de trabaLhadores
com mais de um ano de_ emprego. O que já limita muito,
porque pega uma faixa praticamenle pequena. Em todo
caso o DIEESE tem dados, é uma série longa de 63 até
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hoje, para o município de São Paulo, e, realmente, ele
tem dudos muito reveladores em relação às crises. Uma
das coisus que consideramos é, inclus_ive, a -seguinte: é
- umu confusão que se faz entre a rotatividade da mão-deobra e -a mobilidade. Quer dizer: por fatores_ sazonais,
por problema de conjuntura, etc., temos um trabalho
que pode ser utua!izado e, posteriormente, remetido.

O SR. HUGO PEREZ- Senador, gostaria que apenas
fosse unexado esses outros dois documentos, inclusive,
um deles muito interessante que diz respeito ao Congres~
so dos Trab<Llhdor~~. o que este tem-se pronunciado a
respeito da rotatividade de mào-de~obra, do Fundo de
Garuntia e da estabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) -- Agradeço o oferecimento e peço à secretaria que tire, pelo menos, três cópias: para dar uma ao Relator, uma ao Presidente da Comissão, e outra ficaria arquivada na secretafia.
Agradeço o depoimento do Sr. Hu_go Perez, a presença
de D~ Annez Andraus, e de o~ Dora Maria Tavares de
Lima. E com esta,s considerações que fizemos, sob_r_e o
envio desse documento posterior, penso que podemos
caminhar um sentido de um estudo objetivo. Qepois de
recebermos esses dados, e examinados, aqui, na Comissão possivelmente os convidaremos para um painel com
a prcSCnça daqueles que tenha pontos de vista con_lritrios, para que se possa, do debate do painel, tirar urna
.:ondusào positiva.
Agradeço a presença de todos, e dou por encerrada
essa reuniilo.
( Lerama-se a reunião à,ç li horas e 20 minutos.}
COMISSÃO PARLAMENTAR DE !NQU~RITO
(Resolu~ào n9 62, de 1980)
Ãta da s~ reunião, realizada
em 15 de abril de 1981
Às qüinze horas e quarenta minutos do dia quinze de
abril do ano de mil novecentos e oitenta e um, na Sala da
Comissão de Legislação Social, Ala Senador Alexandre
Costa- Anexo II do Senado Federal, reúne-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução n9
62, de 1980, para apurar as causas relacionadas com a
rotatividade de mão-de-obra no País, face -da execução
dO sistema de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
com n presençn dos Senhores Senadores Franco Montara (Presidente),_ Raimundo Parente (Relator) e os Senhores Deputados Alberto Goldman e Audálio Dantas.
Dispensando a leitura da Ata dn reunião anterior, que
é dada Como--aprOvada, o Senhor Presídente coniunica
que, por haYer número regimental será ouYido o depoimento do Senhor Joaquim Andraái::, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que se
fez. acompanhar dos Senhores Luiz Carlos Ferreira, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Aloy~
sio Azevedo e Walter Barelli, respectivamente, Assessor
Político e Assessor Econômico do Sindicato primeiramente citado.
Com a palavra, o depoente procede a leitura de sua exposição, e o Senhor Presidente, a seg_uir, concede a palavra ao Senhor Presidente dos Sindicatos dos Metalúrgicos de Taubaté, que complementa o pensamento do Senhor Joaquim Andrade.
Dando início a fase inte_rpelatória, o Senhor Relator
manifesta a sua vontade de ouYir a opinião do Senhor
Walter Barelii sobre o tema em debate, que gira em torno do problema da redução da jornada de trabalho, levantada pela Volkswagem do BrasiL
A seguir. após o Senhor Relator, usam a palavra os
Senhores Senador Franco MontorO e Deputados Alberto Goldman e Audálio Dantas, e também o Senhor
t\.loysio Azevedo, que esclarece o problema da redução
d~ jornada de trabalho.
-Finulizando, o SenhoT Presidente agradece a presença
de todo.s os presentes e dá por encerrada a reunião.
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Nada mais- havendo a tratar, eu, Elizabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi~
dente e irá a publicação, juntamente com o apanhamento taquigráfico.
Anexo à Ata da 5• re-união, da Comissão Parla·
-- --nlentar de Inquérito, criada pC1ã- ResÕiuÇão n~,--62, de
1980, para apurar as causas relacionadas com a rota·
tividàde de mão-de-obra, realizada em 15 de abril de
1981, destinada a ouvir o depoimento do Sr. Joaquim
Andrade, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do Esi:ldo de São Paulo, que se publica com a devida
autorização do Sr. Presidente da Comissão.
Presidente: Senador Franco Montoro
Relator: Senador Raimundo Parente
INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁF!CO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- EstaCo~
missão foi constituída para estudar o problema da rotatividade da mão-de-obra e desemprego no País.
A sessão de-hoje foi convocada em virtude de uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias
me_talúrgicas, mecânicas e de material elétrico do Estado
de São Pllulo.
Em ofício que nos foi dirigido, o Sr. Joaquim dos Santos Andrade, Presidente daquele Sindicato, solicitaVa ao
Cçmgresso Nacional a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar, primeiro:
se se justifica a pretensão da empresa Volkswagen do
Brasil, de reduzir u jornada do trabalho e o conseqüente
salário dos trabalhadores, tendo em vis_ta que esta pode~
rosa empresa age, últimamente, como se _estivesse em estado pré-falimentar e arrasta, para tanto, inúmeros empresários.
Segundo~ quais as verdadeiras causas da dispensa maciça de__ trabalhadores que ora observamos, e quais as
providéncias n_o sentido de detê-la.
Terceiro:__ quais as alternativas de política econômica,
tendo em vista o notório fra~asso do desenvolvimento
brasileiro fundado na rotatividade da mão-de-ob_r_a,._ e_ a
prosperidade, bem como a melhor competividade dos
modêlos baseados na estabilidade, pleno emprego de todos os trabalhadores.
Para o atendirilento dessas condições, parecia mais útil, e mais de acordo com a economia processual e a bre·
vidade do encaminhamento do programa que, em lugar,
de se constituir um<l outm Comissão Parlamentar de Inquérito, esta Comissão, já constituída no COngressO-para
examinar o problem:.~ da rotatiYidade da mão-de-obra e
o desemprego, se ocupasse do assunto.
Ouvida a Comíssão, essa decidiu convocar essa sessão
esPCcíal para, -em atendimento ao pedido dos metalúrgicos de São Paulo, iniciar o estudo do problema. Com
esse objetivo, de cOmum acordo a Presidência e -o Relator, decidimos convocar para a primeira reunião o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Sr.
Joaquim dos Santos Andrade.
Encontram-se presente S. S•, está presente também o
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté.
Nós vamos, iniciados os trabalhos, desde que não haja
divergênCia do Sr. Relato· r que está presente, Senador
Raimundo Parente, passar a ouvir a exposição do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de SãO Paulo.
O SR. -RAIMUNDO PARENTE- Eu pediria apenas ao depoente, Joaquim dos Santos Andrade, que fizesse um resumo.
Hoje é, realmente, um dia meio difícil para nós; estamos entrando na Semana Santa. De maneira que nos interessariam os principais dados, se possível um resumo,
claro que o necessário dever~ ser dito, o imprescindível
deve chegar ao nosso conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Semprejuízo de que~ S. S• fizesse entrega à Comissão do inteiro
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teor da representação que traz. Ele faria a leitura de trechos, explicação, e se tivéssemos depois dificuldades, inM
forma ao Sr. Joaquim dos Santos Andrade que ele estã
acompanhado de assessores, inclusive do DIEESE, ProR
fessor Barelli, que poderã dar esclarecimentos complementares, poderão ser solicitados pelo Redator, ou qualquer membro da Comissão.
Concedo a palavra ao Sr. Joaquim dos Santos AndraR
de, para apresentação de sua representação.

O SR. JOAQUIM DOS SANTOS ANDRADE.,-- Sr ..
Presidente da Comissão, Sr. Relator e demais membros
da Comissão:
Ames de mais nada nós gostaríamos de agradecer a oportunidade que dão aos trabalhadores de vir até estã
C PI, para trazer alguns informes que revelam a preocu~
pação do Movimento Sindical mais responsável, pela situação que se desenrola no Brasil.
Efetivamente, -nós solicitamos a S. Ex~, o Sr. Franco
Montoro, quando da sua estada em_S_ão Paulo, que o
problema da rotatividade- e a Comis_são Parlamentar
averiguou o problema da rotatividade - ta_mbém (QSSe
colocada no sentido de anaJisar o problema que enfrentamos em São Paulo e pelas quais as empresas preten~
dem reduzir as suas jornadas de trabalho e, conseq_üente~
mente, o salário dos trabalhadorf!s. Nós gostaríamos de
apresentar algumas justificativas.
Justificação
Por que solicitainos que o- Caso das demissões e da proposta de redução na Volkswagen do Brasil fosse traZido
a esta CPI do Senado?
Entendemos estar ocorrendo flagrante desrespeito à
Lei n.;. 4.923, na-m"edida em que este diploma legal estabelece certas precondições para a aplicação do processo
de redução de jornada, como forma de contornar dificuldades económicas conjunturalmente viVidas por empfesas específicas. A saber:
a) A empresa deve comprovar, face ao Sindicato da
Categoria, a sua situação de dificuldades económicas e
fmanceiras;
bj A empresa deve comprovar face ao Sindicato da
Cetegoria, que tais dificuldades poderão seir efCfíViiffiente
superadas uma vez aplicado o processo de redução de
jornada.
Entendemos, ademais, que a própria legislação existente e particularmente a Lei n9 4.923 não se adequam
devidamente à presente conjuntura e menOs ainda ãos
problemas enfrentados pela Volks.
Essa lei, promUlgada em dezembro de 1965, iniciou
sua vigênCia num momento em que o emprego era garantido pelo Estatuto da Estabilidade, derrogado em 1967
pela criação do FGTS.
Num quadro conjuntural como_ o que e~ta_mos vivendo, onde a recessão das ati vidades económicas começa a
se generalizar, a pura e simples redução de jornada poderá ter efeitos contrãiios aos desejados. alimentando a depressão da economia e, por conseqüência, estreitando
ainda mais o nível de emprego e a própria demanda agregada. Remetendo, portanto, o País para um grau mais
avançado de recessão e crise.
Ora, se a pretensão dos empresârios e as próprias manifestações do _Gover-no buscam infundir a tese antiR
recessionista e reestabelecer a confiança, -há eVidente
contradição no encaminhamento que vem sendo dado ao
problema pela Volks.
Embora tenha reconhecido seu êrro, o Ministro do
Trabalho, em recentes declarações, praticamente autorizou a aplicação da redução de jornada sem atentar para
os efeitos económicos nefastos que decorreriam e, menos
aínda, para o próprio processo de negociações que deveria se dar entre os Sindicatos e as Empresas. A licenciosidade permitida acabou fortalecendo a posição da Volks
d.e futtar-se à obrigatória apresentação de provas aos
Sindicatos envolvidos na negoCiaÇão.

Além dos danos à economia do País como um todo,
não deve ser menosprezada a ausência de êtiCa com cjlie a
Volks vem abordando a questão.
É necessãrio, com o apoio do Parlamento e, em parti~
cular desta CPI, restabelecer o tratamento responsável
que o problema, pela sua gravidade, deve merecer.
Se a Volks encontra~se, -Como f~zem paiecer ;s mani~
[estações de sua_direção, em estado pré-falimentar, que
-este fato s_eja cori1pr0vad0 de!iidamente. A prePoriderân~
c.ia das atividades desta empresa para a economia do
País e para os trabalhadores metalúrgicos em geral, re~
quer umá- averiguação circunstanciada das causas e efei~
tos desta situação.
Ao apresentarmos à Nação, através desta Casa Legis~
lativa, as legítimas preocupações dos dirigentes do Sindi~
cato dos Matalúrgicos de São Paufo estamos buscando
respaldo para que não só a legislação seja cumprida, de~
vendo· a empresa mostrar ao Sindicato ou a esta CPI os
dados que comprovem sua situação económica, mas_,
também, para que a empresa citada e todo o setor empresarial assumam suas responsabilidades sociais ou di~
garri por que não o fazem.
Recente entrevista (Veja S-4..81} do Diretor Presidente
da Erripresa no País (Sr. Walfgang Sauer) contradita a
posição assumida pela Volk_~ nas negociações por ela de~
senvoiVídas. _Um~ vez_ que:
a} Apóia as medidas de política econ-ómica rC:centeR
- mente estabelecidas pelo Go~erno;
h) Reafirma a capacidade da Volks de suportar as di R
ficuldades que ora atravessa, aludind9 à sua solidez
econômico-financeii-a, sustentada pelo seu porte de
maior empresa do ramo automobilístico, responsável
por 55% do mercado de veículos leves no País e por grande parte das exportações do setor;
c) Reconhece que, face à própria predominância da
empresa no setor, o maior impacto necessariamente se
_ abateria sobr__e ela mesma. Ass.im, o,s pátiOs lotados ·de
veículos seriam decorrência natural d.esta posição Privilegiada que a própria- empresa desfruta;
Minimiza a ·i'IÍ'lportânciU dos prejuíZos ocorridos
no ano de 1980, afirmando trataHe da ptimeira vez -em
que isso ocorre. Implicitamente, acaba reconhecendo,
com issO. que na longa história de mais de 20 anos de
op_e~~çõ~s -hiinteTruptaS no País, a empresa_ só ~ez
agigimtar-~se. Afinal, controla mais da metade do mercado.

dr

Os argumentos utilizados para justificar a política de
demissõeS em massa, ~_gora substituída pela redução de
jornada, apoiados pe(o discurso alarmista da errlpresa,
aludindo ao estado pré-falimentar em que a Volks estaria ingressando, são desmentidos pela otimista entrevista
do Sr, Sauer. Em ambos os casos, no discurso alarmista e
na manifestação -de otimismo, o interesse real do trabalhador é simplesmente ignorado. Assim como são ignoR
rados os interesses_ da N açã.o.
Em nenhum momento, _os efeitos "para a frente e para
trásn, com suas nefastas repercussões sobre os ramos e
sub-ramos de ati vidades dependentes da Volks são abordados com a devida responsabilidade. O que serã dos
seus fornecedores de autopeças, a maioria cativos, pequenas e médias empresas, grande parte localizadas na
base territorial deste Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo? T~is empresas, de capital nacional, responsáveis
por grande parcela do emprego industrial, terão o mesmo fôlego da Volks para suportar a travessia? O Sr.
Sauer não parece preocupado çom isso. E o Governo?
De outro lado, sobressai a evidente manipulação da
-cOhJu·iftura,- através da qual, demitindo e reduzindo jornada, "quebnmdo" fornecedores, a :Volks pretende atravessar ã crise em que se vê envolvida.
Paralelamente, pelo seu gigantismo e influência, especialmente do seu imenso poderio económico na condição
de maior anunciante do Pais, a empresa dispõe de condições para manipular até a opinião pública da Nação.
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Os ónus, estes sim, não encontram outras costas para
suportú-los. O desempregO, a redução dos orçamentos
familiares, constituem o troco para o trabalhador.
Nossa vinda a esta Comissão Parlamentar visa dis-cutir
com mais profundidade estas contradições todas da prin~
cip<!l empresa automobilística instalada no Brasil. O evidente recuo da Volks nos últimos dias, prestigiando os
Sindicatos da área não invalida nossa vinda, ao contrário, reafirma a eficácia da nossa denúncia. Como trabalhadores, sabemos que, em país vizinho, a recessão na
indústria automobilística começou com o desemprego e
terminou com o fechamento puro e simples de vãrias
fábricas de veículos. Até que ponto há segurança de que
o mesmo prOcesso não poderã se repetir no Brasil? Co~
meçaram dispensando maciçamente os trabalhadores.
Agoru querem a redllçào de jornada. Qual a garantia que
estão preservando a estruturu da empresa com estas providências? t: bom lembrar que o gerente da International
Harvestter, na década de 60, de repente pegou sua pasta
e partiu do Brasil.
Esta seria a segunda PreOcupação do nosso Sindicalo e
não rriais de conteúdo apenas ético.
Com efeito, quando se iniciaram as primeiras grandes
~demissões na VOLKS o GOVei-no -interPretou-as como
reveladoras de uma situação da própria empresa apenas.
Alegav_a-~e J!lesmo tratar~se de equívocos de sua própria
politic<.J mercadológica, relacionados particularmente
com O-lançamento do carro GOL.
Posteriormente foi-se reconhecendo 11m a ·crise de re~
tra-ção-n<i Setor·-au"tonlobilístico, passando ao de produtos eletro-eletrônicos e hoje já se fala de uma Crise atin~
g10do as regiões nietropolit<inas, consüquente de uma
profunda alteração do perfil do consumo.
Apregoua-se que os brasileiros devem "Produzir mais
e·PoUpat'. Entende-se que estaria aí embutida a intenção governamental de criar um excedente exportável
e também capaz de pressionar os preços internos. Todavia, a utilização ampla e leviana da lei 4.923 eni regime
de rotatividade, isto é, a combinação maciça da redução
unilateral da jornada de trabalho com a rotatividade,
nos conduzirá a um processo recessivo galopante, Não
entendemos como se formaria então esse excedente procurado.
Também é de se observar que, se tratar-se apenas de
uma alteraÇão- -prOposital do perfil da demanda,
mantendo-se um elevado crescimento, não se justifiCaria
o imobilismo governamental em relação a setores funda~
mentais da indústria. Com efeito, os cortes indiscriminados de encomendas da indústria de material elétrico, fornecedora de nossas empresas, produtoras e distribuido~
rãs de energia, bem como a indiferença em face do transporte püblico de massa, tudo isso desmente aquelas alegações. Os setores citados, desde que ativados, absorveriam imediatamente boa parte da mão de obra liberada
- no próprio" setor- metalúrgico, minimizando todo esse
cruel panorama. Além do que atestaria uma melhor articulação da p.olíti_ca económica governamental.
A impressão que se tem é contraditória pois, ou o Governo conhece as consequências desta política económica e as esconde da opinião pública ou o Governo as desconhece. De qUalquer maneira temos razões de sobra
para nos preocupar.
Daí, temos pedido a constituição da CPI para também
analisar as causas mais profundas do desemprego e propor providências adegueadas no sentido de contê-lo.
Por último, queremos também que a Comissão Parla·
mentar de Inquérito investigue detidamente o modelo
económico adotado pelo Brasil nos últimos anos e fundado na rotatividade da rrlão-de-obra. Alguns estudiosos
alegam que a extinção da estabilidade "liberou" o trabalhador brasileiro em relação à empresa, rompendo assim
o secular cordão umbilical do servilismo. Todavia, o certo é que esta providênciã intranqüilizou-o enormemente
e despestou em inúmeras empresas um comportamento
mais selvagem do que o anterior. O procedimento confu-
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período que mostra a formação_ de estQque. Mas isso não

é suficiente uma vez que essaS' em-Presas apresentaram,
em outras vezes, tambêm, o problema de estoque de veículos.. Numa outra crist da indústria automobilístiça as
fábricas àlugavam fazendas para estoCar os carros exlstentes_.
Nessa linha de argumentação, a empresa em si, pode
estar apresentando dinculdades numa determinada linha
de produtos e não cm outms tinhas de produtos. São indústrias que, hoje, estão se valendo de benefícios fiscais
para exportação e precisamos ver como isso sana a crise
porvcnturu apresentada.

São esses aspectos que são _importantes ·e, até agora,
não tivemos esclarecimentos maiores. Depois, há todo o
P.fObk:mu de efeito da. bola. de neve, efeito em cadeia de
i(uulqucr medida deste. tipo. Se isSo acontece numa empresa, principalmente numa empresa terminal, atingirâ
todo o setor que alimenta essa indústria, que é um setor
também reprcsent:.Jdo pelos sindicatos, setor de autopeç:.Js, ..setor de siderurgia e setores representados por outros sindicatos, como o de plástico, borracha que produzem para a indústria automobilística. _São problemas
muito gr:.Jves para serem tratados por uma lei que nunca
antes tinha sido usada no Brasil. Uma lei criada.num
momento em que o trabalhador dispunha de estabilidade. Hoje, o trabalhudor não tem estabilidade defir;~,iQa em
lei, foi mudado o estatuto, hoje existe o Fundo de Garantia.
Então, são esses aspectos que acho fundamentais e que
há nel..':essid:.Jde de o poder legislativo dar a sua contibuição e esclarecimento. A lei foi fiítã-nlim outro contexto, a k_i exige mais cio que vem sendo apresentado
hoje c nós corremos o risco de termos uma recessão que
atingirá todos os setores da economia devido ao que ch'!-mei de bula de neve.

O SR. JOAQUIM DOS SANTOS ANDRADE Srs. Senadores, lembrou bem V. Ex•. ao perguntar se a
empresa havia encaminhado ao sindicato as justificações
para o pedido, nos termos do art. 21' da Lei 4.92~.
Efetivamente, a emprc.~a proCedeU assim: ela e-ncaminhou para o sindicato, e deixaria até com V. Ex' aquilo
que ela en_caminhou_ para o sindicato. Mas gostaríamos
de dizer que os Srs. Senadores, não terão nenhuma pista.
Ela está enviando, apenas, 4 folhas que dizem respeito à
relaçiio entre produção e consumo.
Então, essa informação nós a, recebemos ontem,- So-.
mente ontem, e hoje estamos trazendo aqui para os Srs.
Senadores. Quatro folhas que nos dão idéia de qual é a
produção diária deste carro, qual é a venda deste carro c
quanto aumenta no pátio da fábrica.
O SR. RELATOR (Raimundo Parente)- Com relação a essa parte, ainda não houve entendimento .ent~_
os sindicatos e as empresas? Nenhuma discussão a respeito disto'!

O SR. JOAQUIM DOS SANTOS ANDRADE-Se,
gundo o nosso entendimento~ é que essas justificações
ni.io são suficientes, pelo flltO seguinte: é que apenas existe uma diferença entre a produção e a demanda desta
produção. Todo esse resto é inútil porque a empresa nos
mandll recorte de jornais, como se no Sindicato dos Metalúrgicos de São pau lo só existissem analfabetos e não
lessem jornais diariamente. Tanto é que a empresa não
justificou, em momento algum, as suas pretensões, para
que economicamente o Sindicato pudesse aceitar as desculpas e asjustifíc<~ções da empresa para levar aos trabalhadores este pedido.
Além do mais, seria conveniente assegurar qUe os síndicu.tos praticam, efetivamente, a negociação. Os sindicatos não fecharam as suas portas às empresas. E hoje,
provavelmente, deve estar huY_endo um plebiscíto na
Volkswagem, em São Bernardo do Campo.
Mas o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, por
principio c em princípio, se nega a aceitar a redução do
salúrio dos seus representados_, pressupondo-se sempre
que dirigente sindical que se preze não pode aceitar redução de salário dos _seus representados. E I',S justificações da empresa estão esfarrapadas e também não
atendem àquilo que define a lei. Razão pela qual nos ain-
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da cstumos e..o:;perando que a empresa venha dialogar com
o sindicato e aS port<ls do sindicatO "estão abertas. Mas só
que tem uma coisa, Srs. Senadores; as propostas qut: o
.sin1fícato fez pura a empresa, de ela provar que a medida
noi tr"aria um peq-ueno 1ndício de que seria a solução-.
Porque veja bem; a redução da jornada de trabalho
prcssupõem·se sempre que seja um hiato para a empresa
"e ressurcir, para a empresa melhorar. Ora, melhorar a
Volk:iwagcm com- i redução do nosso salário, é um negôciu meio esquisito. Em segundo lugar, a empresa, em
momento algum, aCeitou as propostas que o sindicato
feL, como por exemplo, estabilidade do emprego após a
redução, porque_scnão vai acontecer o seguinte, Srs. Senadores: os trabalhadores vão concordar com a redução
durante 90 dias ou 180 di:.ls, e após esse prazo serão dispensados, o que equivale dizer que até a própria dispensa
o trãballwdor financiou,.
Então, não é o problema, não é a questão de inflexitiílidade. é uma questão de princípios que o Sindicato dos_
Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo não aceite, em
tese, a redução dos S_!il.:irios !fos seus reprcseptados.
O SR. RELATOR (Raimundo P<!rcnte)- A reduçãc;>
s.eria por quanto tempo?

0 SR. JOAQUIM DOS SANTOS ANDRADE Dentro de 90 dias, revogada por mais 90, se as condições
- assiir(recomerldarem, segUndo diz a Lei n~ 4.923.
O SR. REL;\ TOR (Ruimundo Parente)- E essa redução atingiria a todo os empregados?

O SR. JOAQUIM DOS SANTOS ANDRADE- A
emprCsa ressalva,- m.im protocolo de intenções, algumas
seçõcs com as quais ela trabalha. Exatamente por isso
nos propusemos que para se discutir o problema da reduçãu, temos que discutir, antes, a possibilidade de uma
comissãO de trabalhadores da própria empresa fiscalizar
o cumprimento do acordo, com a qual a empresa não
Concofduu. o (ii.ie Vale dizer qUe a empresa pretende desativai,- reduZir -em outros setores ao meSmo teritpO em
que outros setores mais rentáveis continuam fazendo homs extraS lltf8 ou !O horas da noite:
O SR. PRESIDENTE (franco Montara) - Diante
dus esclarecimentos, consulto aos Srs. Parlamentares
pn:scntcs se desejam fazer uso da pala.Yra. Parece-me que
está bcnl caraciC"fizada_, na exposição feifa, a situação de
connitu. Trata-se, no caso concreto, de uma iniciativa de
-unw- empresa seguida de solicitações de outras, que
amcaç:tm transformar essa iniciativa numa prâtica generalizada. O que pede a empresa é a redução de salários.
tu _quero informar, em fuce das sugestõeS feitas, que
cstu comissão, como órgão do Congresso Nacional, além
da função lcgish.ltivu, de participllção no processo legislativo que é comuin ao CongresSo Nacional, esta comissão é uma comissão d!!_inquérito, tem a função fisCalizadora. Ela, de certa forma, é o foro livre, independente,
quC representa o poYo brasileiro e tem essa função repre.l>cnla.liva, c exatamcnte por isso esse problema, cuja gravidade: torna~.s~ patente Pelos depoimentos que vimos,
justifica, -amplamente , _e~la presença.
Quero informar, também que, de acordo com as normas do processo democrático, vamos Ouvir não apenas
os demais sindicatos que queiram se manifestar, mas vamos ouvir, também, a Federação das Indústrias de São
Paull) que já foi cieritíficada dessa deliberação da Comis~
saoe- a-própria e-mp'resa Volkswagen que receberá cópía
dessas informações e dessas queixas que são formuladas.
Eu gostaria que, para orientar o debate, fixássemos
urn ponto que está bastante claro; a empresa pede aredüÇUo dos salários dos empregados. Recentemente, foi
divulgado um estudo sobre a parte dos salários dentro da
indústria automobilística - e se não me engano - o
dado é de aproximadamente 6%. Os outros fatores_ são
representado~ p~H impostos, juros, despesas com roya/tie.\·, tecnologia, matéria-prima.
Não deixa de ser estranho_ que dessa série de fatores se
apele para a redução do fator trabalho. Será fáCil ao Poder públko, que também será ouvido, reduzir outros fatores; por exemplo os juros, por exemplo os impostos.
Será muito mais fácil ao Governo reduzir um pouco os
seus impostos, diminuir a sua arrecadação, do que jogar
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a classe trabalhadora, uma parcela dos trabalhadores,
numa situação_inadmissível, quando tudo aumenta, sobe
de pr_cço, só o trabalho di? trubulhador é que iria ter o
seu montante reguzido.
Parece-me que se formos tirar as conclusões, as conseqüéncias do depoimento que acaba de ser prestado, teremos -Caminhos muito importantes a serem, aqui, debatidos.
Como há, uqui, a presença de outros parlamentares,
cu os consulto se desejam fazer alguma consideração.

tPau.m.!
O SR. ALB[RTO GOLDMAN - Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro) - Com a
palavra o nobre Deputado Albt::rto Goldman.
O SR. ALBERTO GOLOMAN -Sr. Presidente; Srs.
líderes sindicais, assessores, Srs. Senadores e Deputados:
-Parece-me muito claro, pelo que está sendo possível
observar e analisar, que diomte de uma realidade que
considero efct_iva, uma realidade de crise económica geral_- isso pura mim é um fato concreto- há uma tentativu, uma tendém:ia, senão do empresariado no seu conjunto, de pelo menos parte do empresariado, de desear~
regar cm cima dos trabalhadores o õnus da saída para a
crise. Eu diria ainda m:.Jis: o que está me parecendo é
que, cm alguns casos, coineça-se a observar assim como
tivemos isso no proces~o inflacionário, neste processo
agora chamado recessivo, desaquecimento ou que seja,
e;>se início de processo- recessivo, parece-me que alguns
cmprcsârfos procuram -tirar ·van.tllgem desse processo,
dcst:.t crise.
·É evideotLq"ue estarrios U:irida num momento inicial
desse cpisódiu, mas alguns sintomas me fazem procurar
nesse eaminhu ~..:parece_, inclusive pelos dados que temos
lido nos jornais, esses dados hoje da Volkswagen abrem
alguma brecha no entendimentO da questão.
Eu gostaria de citar, aproveitando esses dados que o
Jouquim nos trouxe, que os jornais também já deram hoje, cujâ os huvia analis:.Jdo em função das notícias dejornuis:
A Volks\~agem dl.!dara que já tem um estoque de 41
mil, quase 42 mil veículos, e que isso lhe dá um custo financeiro de 840 milhões de cruzeiros. Dividindo um pelo
outro, temos o r.:usto da unidade nu base de vinte m_il cruzeiros. O custo financeiro, por cada unidade que está estocada hoje no pátio da Volkswagem, pela própria declaração da Volkswugcm, é de 20 mil cruzeiros. Vinte mil
cruzeiros rcprc~entam no custo médio dos automóveis,
veículos vendidos pela Volkswagem, 5%. Quem se
\embr<J como foram os aumentos de preço de carros, nos
último.~ unos, vai perceber que este cu~to financeiro não
representa absolutamente nada de dramático - como
impressão inicial - que a Volkswagem pretende aprescntar{rYlas, como esses dados que tenho, agora, em
mãos, aqui, que o Joaquim me fornece, eu gostaria de ir
um pouco mais adiante nisso, nessa aoálise.
A Volkswagcm aUmentou a sua prodüção mensal que
esla-va- depois -da greve do anO passado, em maio de
1980 - em números redondos 38 mil veículos. Aumentou em junho para 44, baixou em julho para 37, aumentou em agosto para 49 mil, aumentou em setembro para
53 mil, aumentou em outubro para 60 mil e só foi cair em
noYembro parll 50 mil cem dezembro para 42 mil. E, efetivumente, apenas em jaryeiro, fevereiro e março é que
começa essa queda mais acentuada. E foijâ no momento
da dispensa de grande parcela dos trabalhadores da
Volkswugem.
Achu que esse primeiro dado mostra que, apesar de
nesse período não ter haYido um aug1ento do número de
trabalhadores, a produção mensal d~ Volkswagem aumentou c muito. E, hoje, grande parte desse estoque que
existe não é produto pura _e simplesmente da não venda;
em parte sim; '!las é produto _também do aumento da
produção q!Je se deu à custa do trabalho e não do aumenro do Capital, dos inveStimentos efetuados.
Então, esse é um primeiro dado que está me saltando à
vistll, nestll rápidll unálise que estou fazendo aqui.
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que ao mesmo façam jus de conformidade com alegislação pertinente.
Art. 2"'- No requerimento referido no artigo
anterior, o Sindicato alcstarã, acerca de cada bene(iciário, que o mesmo não se encontra percebendo beneficio da Previdência Social, que foi dispensado
sem justa causa do seu emprego e que não possui
renda própria, de qualquer natureza, que lhe assegure a subsistência.

Outro dado de estoque. E visível: em setembro havia
um estoque buixo,- Ou em agosto- 9 ni.il veículOs; em
selembro 12 mil ve(culos. Esse estoque para 25 mil veícu~
los em outubro, evidentemente devido ao aumento de
produção, como ficou caracterizado aqui. Esse estoque
vai para 37 mil em novembro, vai para 35 mil em dezembro. E esse estoque cai para 28 mil em janeiro, subindo novamente em fevereiro para 43 míl, em março para
44 miL

A própria Volkswagem declara que nesse"ritmo o estoque iria crescendo a 2, 3 mil unidades por mês. Ora, para
quem produz 50 mil unidades, o crescimento do estoque
em 2, 3 mil unidades, num momento excepcional, não
me parece- o custo financeiro neste caso incidindo apenas sobre esse _aumento de 2 a 3junidades por mês, num
conjunto de 50 mil unidades - que isso possa em si representar um custo insuportável para uma empresa.
O que é verdade é que essas empresas se acostumaram,
em nosso País, nesses últimos anos, a primeiro venderem
e depois produzirem. A realidade do nosso País foi essa,
durante muitos anos: primeiro se vendia e depois se produzia. Todos aquele.<; que foram buscar veículos sabem
que tiveram de ficar na fila, muitas vezes, durante muito
tempo, pagando antecipadamente, para depois receberem. Eu pergunto se, em algum momento, as empresas
lembraram que naquele momento também havia um custo financeirO do comprador'? Em algum momento pretenderam devolver, ao comprador esse custo financeiro
que hoje alegam que é o custo financeiro do seu estoque.
Concordo, aqui, com a colocação do Joaquim, com a
colocação do Walter, de que é preciso uma análise muito
mais profunda do que a simplicidade da colocação da
Volkswagem, nessa questão. Isso me parece extremamente insuficiente para que os trabalhadores aceitem a
redução da jorna_da de trabalho_e aceitem, tanto, aredução do seu salário.
Queria mOstrar também, rapidamente, com as escusas
póis não sou membro desta Comissão...
·
O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- V. Ex' é
sempre benvindo. Este é um dever de um membro do
Congresso Nacional.

.O SR. ALBERTO GOLDMAN- .•• mas estou aqui
com a intenção de contribuir, mas eu fiz um levantamento da legislação que se refere ao fundo de .assistêricía aos
empregados.
Temos uma legislação de dezembro de 1965 que, dePois, foi regulamentada inicialmente por um decreto de 5
de abril de 1966, depoiS r-egulamentada por uma Portaria
do Min"istério do Trabalho e Pr_evidÇn_cia Social, em
maio de 1966, niod(ficada esta lei, pOSterlorrnenteem
1971, quando há uma modificação da legislaç_ão, por intermé_dio, se não me engano, de um decreto-lei.
Em 1973 há uma portaria que re:gulamenta esse Fundo
de Assisténcía aos Desempregados. Gostaria de ler rapidamente,
Port<~ria n"' 174, do Departamento Nacional de
Mão-de-Obra, de 29 de novembro de 1973, que não
sei se é do conhecimento das lideranças sindicais,
pelo menos não era do meu conhecimento. Nunca vi
aplicar isto:
--

A portaria diz o seguinte:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE MÃODE-OBRA
Portaria n~' 174, de 29 de novembro de 1973.
O Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Mão-de-Obra, no uso de suas atribuições legais e do
que lhe é conferido pelo art. 10 do Decreto n~'
58.155, de 5 de abril de 1966.
Resolve baixar as seguintes Instruções às Delegacias Regionais do_Trabalho, para o pagamento do
auxí11o-desemprego, tendo em vista o disposto na
Lei n? 5.737, de 22 de novembro de 1971:
E' uma modificação da lei anterior.
Art. I~'- O pagamento dõ aux.ílio-desCriiprego
serâ requerido pelos Sindicatos aos Delegados Regionais do Tra?alho em nome dos trabalhadores

A legislação que estabelece o Fundo pagará 80% do
salário mínimo. Infelizmente é um valor irrisório, mas eu
desconhecia a aplicação dessa lei, a aplicação dessa Portaria. Não sei se os sindicatos teriam conhecimento, pelo
menos da existência no papel, disso.
A visa-me a assessoria do Presidente do Sindicato de
São Paulo que estes recursos teriam sído usados com os
funcionários da Tupi. Realmente, na forma da legislação
aqui estabdece que em casos de graves crises sociais também pode ser utilizado, genericamente pode ser usado
em graves crises sociais. Imagino que o caso da Tupi seria considerado, então. uma grave crise ~ocial.
Mas eu acho que talvez o Sindicato podia tomar_ como
um passo solicitar por vários dos seus ftHados e_ desempregados cobrar do Ministério, cobrar do Departamento
Nacional de Mão-de-Obra ou cobrar da Delegacia Regional do Trabalho que é responsável pelo pagamento,
cobrar, já Imediatamente, para os desempregados filiados ao Sindicato, o pagamento daquilo que a Iei e.~tabe
lece, que a Portaria estabelece, porque o Fundo para isto
existe. Está estabelecido o Fundo, está estabelecido recurso, tem que provar apenas o desemprego, tem que
provar que existe. _Ora, temos_ que provar o_ desemprego
do trabalhador, e o trabalhador quando está desempregado deve_ cobrar.
Acho que o Sindicato deve começar a acionar algo,
porque esses recursos existem, ningUém sabe para que
sào utilizados. Aqui, no Brasil, existem fundos e recursos
nos Bancos e recursos vinculados aos montes por aí e
que, na realidade, são utilizados para outras finalidades
que não as estabelecidas legalmente. Isto me parece claramente.
. Pedi informações ao Ministério- do Trabalho e este
não me deu completa, me deu apenas a legislação, e eu
pedi para saber onde es_tayam esses fundos~ quais eram
os valores desses fundos e_ onde estavam depositados_,
como eram utnizados e ainda.não qbtive, mas vou i_nsistir e acredito que terei as respostas.
M::~s acho que os SindiCatos deveriam começar pelo
menos a mexer nesse problema, que é de suma importânÓ:.l.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara} -

Agraa contribuição do nobre.Depu_t~~o Alberto GO!dman c PecO a S. Ex" que perrri~ta à Secretaria, r_emete~do
esses dados, para tirarmos uma fotocópia, uma xerox,
para que esta reprodução conste do processo desta Comissão e o Ministério teria oportUnidade de dizer Onde
estavãm os números, para responder a questão formada
poiS. Ex'
d~_ço

O SR. JOAQUIM DOS SANTOS- Queria apenas
dar uma informação de que este Fundo de Assistência
aos Desempregados funciona somente em casos excepcionais. Por exemplo, -funcionou no -casO WalligNordeste, \Vallig-Rio Grande do Sut, quando da quebra
d::~ empresa.
Quando a dispensa é· na "banha", como nós dizemos
n:.l-liossa gíria sindical, esse- fundo desemprego não funciorla.
Possivcimcnte na segunda-feira nós os vamos começ~r
a_ solicilar fundos de emprego para uma empresa que fe~
chou, então esta esteja-devidamente caracterizada. Mas
não se aplica este Fundo de Desemprego aos desempregados de uma empresa que manda dois ou três embora.
O SR. PRESIDENTE tFranco Montara)- Sr. Lúiz
Carlos Ferreira, Presidente dos Sindicatos dos Trabalha- dores.

O SR. LUIZ CARLOS FERREIRA - Esta lei na
prática é inexeqaível, porque ela determina um número
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mínimo de trabalhadores desempregados que os mesmos
continuem desempregados e condiciona o pagamf:nto
que o fundo tenha verba.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- De qualquer maneira, a matéria foi trazida à Comissão e nós iremos ao Ministério do Trabalho pedir informações oficiais, a respeito das dúvidas aqui levantadas.
O Sr. Deputttdo Audálio Dan tas tinha me solicitado a
palavra e e.<>tá com a palavra.
O SR. AUDALIO DANT AS- Queria rapidamente,
Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Deputados, Presidentes
de Siridícatos, dizer que não tive oportunidade de ouvir
toda a exposição do Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sào Paulo, mas o tema está na Ordem do Dia
e -de maneira muito oportuna aqui trazida a esta CPI,
para obscrYar alguns aspectos que julgo iniportante nesta comissão, ou s-eja, de que cst{t cada vez mais claro e
que se está tentando encenar alguma coisa, para se dar
curso a um processo que se não quer declarar como de
recessão, mas que evidentemente é, porque interessa
principalmente aqueles que dirigem a nossa economia a
partir do exterior.
Na Yerdade, se observa fundamentalmente neste episódio que mais uma vez é feito para que não se mexa no
lucro.
Uma questão que seria colocada aos Presidentes de
todo o sindic:Jlismo, de modo geral, é a seguinte; qual foram os meios recessivos garantidos pela legislação para
que os sindicatos tenham acesso à real situação dessas
empresa.~'?

Diz o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, de
São Paulo, Joaquim de Souza Andrade, que a Volkswagen mandou ao sindicato recortes de jornais como se os
dirigentes e os próprios trabalhadores não tivessem acesso a estas informações. Talvez até para a maioria dos trabalh:Jdorcs este acesso seja difícil em função das dificuldades financeiras e do custo da compra do exemplar de
jornal.
Mas, de qualquer maneira, quais seriam os meios isso
é importante que nós aqui discutamos isso, de os sindicatos terem, efctivamcnte, acesso às informações que lhes
. déem o _quadro real da situação dessas empresas .
Por exemplo, no caso da Volkswagen, pergunto, não
sei se isto estú sendo feito, se além do problema visível
alegado pela emprCli_a, o número de carros estocados, a
·recepção nUs vendas, se é possível se saber também se a
_Yolkswagen está tendo prejuízos nas suas empresas subsidiárias. Por exemplo, as empre.<>as agropecuárias da
Amazónia, grandes extensões de terr~, onde se criam
bois. E se está tendo prejUízos, também, nas suas operações de mercado financeiro.
Acho que isto seria muito importante Se soubéssemos.
Outra questão levantada, aqui, e que me parece espantosa foi çiita peta Presidente Luiz C:lflos Ferreira, do
Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, que a indústria,
me parece a_ Volkswagcn está fazendo s_orteio de demissão, me parece com a assistência de toda a cooperação,
de modo a, claramente, se infundir o terror.
Gostaria de saber se isto é legal, se o Governo brasileiro tem meios de evitar o que pode ser uma iniqüidade.
Não sei em deialhes, mas me parece que se joga-m bolinhas numa oficina e que é uma cena surrealista, .digna de
urri filme do Sr. Bumcl, e me parece que esse não é o
meio mais apropriado de se tratar um problema que se
quer sério, ou seja, de uma recessão na economia nacional.
A indu mais, Sr. Presidente, gostaria de ouvir do Sr.
~\~alter Bareili, __dQ DJEL:SE, mais alguma coisa sobre
aquilo que ele disse, que há um risco, a partir destaquestãu da redução de jornada de trabalho, com a conseqUente redução dus salãrios, que é um absurdo total, de
se chegar efetivamente a uma recessão.
_Eo_tào, parece que é justamente isso que se persegue,
que· se chegue a uma recessão. PreCísainos caract~_~izar
Cssu situaÇão,- ou seja, persegue-se uma recessão para
atender a interesses não racionais.
E, a qu~stào d:.~ bola d~ neve, o_u seja, a partir daredução d:.~. jornada de trab:Jlho, da conseqaente redução
dos salários, da conseqüente redução do poder aquisiti-
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GOverno resolveu conceder às exportadoras um cré'dito
que se chama crédito-prêmio, se não em engano, ele é um
crédito liscal para oS e.X.portadores. Eu entendo que a
pressão que-este Congresso deve exercer ê no sentido de
que essas empresas que usam o processo-de dispensa aos
seus trabalhadores ou, então, o processo de redução da
jornada de trabalho, não podem, não devem sob o ponto
de vista éticO c- moral receber nenhum tipo de crédito
subsidio. Acho que se nós, a partir do Congresso Nacional, começarmos a colocar esta questão que seja proibida a concessii.o de subsídios especiais, créditos especiais,
créditos que no fim o povo todo está pagando, a esses
empresários sob pena, no caso de cortes do seu pessoal e
no coso d'e diminuição da jornada de trabalho, _eles devem ficar retidos tumbém com o ónus de cobrir suas necessidades sem nenhum tipo de subsidio ou crédito que o
Governo dê. Acho que a pressão do Congresso também
pode ser exercida por a! que me parece terá um efeito,
sem dúvida, positivo no sentido do estancamento dessa
atitude que realmente colocada aqui é uma atitude aética
e imoral.
O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Ouço o
Sr. Relator antes de encerrar os nossos trabalhos.
O SR. RELATOR tRaimundo Pt~rentc)- Os depoimentos foram esclarecedores.
Eu gostaria de fazer umas duas perguntas. Uma delas
dirigida ao Presidente do Sindicato dos__ Metalúrgicos de
São Paulo, Sr. Joaquim Andrade, porque o objetivo desta Comissão é apurar a causã da rotatividade da mão-deobra. Já ouvimos aqui o Dr. Baretli e outros, já constatamos mais ou menos quais são as causas dessa rotatividade da mão-de-obra. Então, gostaria de perguntar, só
para meu esclarecimento, ao Sr. Joaquim Andrade:
quantos empregados metalúrgicos foram dispensados
antes de se falar nessa redução da jornada de trabalho?
O SR~.JOAQUIM ANDRADE- Eu citaria a empresa maior, que é o carro-chefe, a máquina, talvez, que
puxa os vagões da rotatividade, da dispensa. Os números
que temos cm mãos é de que a Volkswagen do Brasil já
dispensou antes da proposição da redução da jornada de
trabalho mais de 9 mil trabalhadores.
O SR. RELATOR (Ruimundo Par~nte)- Mais de 9
mil, só na categ_oria de metalúrgicos?
O SR. JOAQUIM ANDRADE - Só na empresa
Volkswugen.
__
Os números não oficiais de que dispomõs, mas o levantamento feito pelo Departamento d_e Rescis~o de
Contratos de Trabalho, do Sindicato, e da Delegacia Regional do Trabalho é de que jã ocorreram, no corrente
ano, mais de 90 mil dispensas.
O SR. RELATOR (Ra.imundo Parente) - Aqui há
uma referência do Sr. Joaquim Andrade à Lei n'i' 4.923.
Infelizmente não temos o texto da lei aqui.
E.!;sa lei estabelece pre condições para a redução da
jornada de trabalho, c duas foram citadas aqui pelo Sr.
Joaquim Andrade. A empresa deve comprovar ao Sindicato da categoria, a sua situação de dificuldades económicas e financeira-s.
Eu perguntaria, talvez, ao Assessor, Dr. Aloysío Azevedo, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, se _a
lei também não estabelece a maneira e a formã de-ssacomprovação.
O SR. ALüYSIO AZEVEDO- A lei não estabelece,
detalhadamente, mas ela é extremamente clara, porque
ela circunstancia o fato. Ela diz o seguinte: "QLif: somente temporariamente poderá ser reduzida a jornada- somente temporariamente- e comprovada, por três meses, prorrogáveis por mais três. Esse caráter temporário
significa o segu-inte - e na al_tura que a lei foi feita, em
1965, com a conjuntura que tinha, havia estabilidadeo Sr. tem um merc~o mais ou menos C§tável, crescimento vegetativo, Ou até em expansão. Uma determirlada
empresa, por erro de polítiCl:l, ou por alguma questãO- extremamente momentânea, circunstancial, essa empresa
declina provisoriamente, mas o niercado estâ bom, aquela crise não ê uma crise permanente, é-notável que ela ê
momentânea. Então a empresa tem que caracteriZar essa
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situaçi:io de temporariedade junto ao sindicato. O_ sindicato tem que aceit<~r, em seguida tem que- convocar uma
assembléia de todos os trabalhadores. Se os trabalhadores concordarem este acordo deve ser hom9logado pela
DRT. Essa é a processualística.

O SR. RELATOR (Raimundo Parente) - Deveria
comprovar também, de acordo com aquele item classifi(.;ado com "8", do depoimento do Sr. Joaquim Andrade,
que ela teria também condições de se recuperar, d_o contrário não adiantaria. Teria de ser os dois ao mesmo tempo.
O SR. ALOYSIO AZEVEDO - Aí colocamos o seguinte: que a lei não prevê, não detalha, porque também
tem uma dimensão política. Há uma certa flexibilidade,
quer dizer, as provas não são absolutamente _exatas, a
uma situação que se prova. Mas, essencialmente, ela
deve ser como o Sr. colocou.
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ras_ pela luta de preservação da floresta Amazónica e
também a participação de todos os membros da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para coriStar eu, Nadir da Rocha Gomes, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que lida e aprovada será
assinada pelo S~nhor Presidente e irá à publicação.
Anexo à Ata da 14~ reunião realizada em )<:>de dezembro de--1982, da Comissão Parlamentar de InqUérito criada pela Resolução n.,.. 03, de 1979-SF, com
o objetivo de apurar a devastação da floresta Amazônica e suas implicações, destinada a apreciação e votação do relatório da Comissão que se publica com a
devida autorização do Senhor Presidente da Comissão.
Presidente: Senador Evandro Carreira
Relator: Senador Aloysio Chaves

O. SR. RELATOR (Raimurido Parente)- Se for por
uma dificuldud~ financeira, e _que tem capacidade de
recuperar-se dentro do prazo da redução da jornada de
trabalho.
Era o que desejava saber, Estou satisff:ito.
-Muito obrll;ado.

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Comesses depoimentos, agradeço a presença de todos aqueles
Q-ue Uterideram ao coilVite da Comissão e que participaram dos debates. Parece que esta Comissão cumpriu
umu de suas finulidades, e o Congresso Nacional
colocou-se à disposição dos empregados. Na próxima
reunião ouviremos a Federação das Indústrias e a Volks~
wngcn, p-aru que elas tragam a sua palavra sobre o assunto. Os Senhores estão convidados para participar também, para que o assunto seja esclarecido e, afinal, toma~
dãS as providencias.
Parece que o sim pie._<; rato do assunto ter vindo a esta
·Comissão, está forçando a um<~ atitude mais prudente e
cautelosa daqueles que estavam agindo como se uma
simples entrevista de uma autoridade bastas~e para modificar a letra e o espirita da lei.
Agradeço a presença de todos, e mar_caremos, de comam acordo com o Sr. Relator e os demais membros da
Comi_ssào, uma data para a próxima reunião da COmissão cm que -serão ouvidos os representanteS da Federação das Indústrias, já convidados, e, especialmente, a
representação da Volkswagen do Brasil.
· Estão encerrados os nossos trabalhos.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUE:RITO
(Resolução n' 03(79)
Ata da
1982.

14~

reunião, realizada em

)9

de dezembro de

Às dezesseis horas e dezenove minutos do dia primeiro
de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois, na sala
de reuniões da Comissão de Economia, Ala Senador
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores EvandrÕ
Carreira (Presidente), Rai!'riundo Parente (VicePresid~nte), Aloy~io Chaves (Relator), Bernardino Viana, Moacyr Dalla, Benedito Ferreira, Gastão Müller,
re_úne-se a Comissão Parlamentar de InquéritO; criada
pela Resolução nº 03, de 1979, para apurar a devastaçãO
da floresta Amazónica e .suas implicações.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeilhOres Senadores HenfiqUe Santillo e Franc_O Montara.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Se~
nadar Evandro Carreira, declara abertos os trabalhos e
coiiCeide a palavra ao Senador Aloysio Chaves (Relator),
o qual é aparteado pelo Senador Raimundo Parente
(V ice-Presidente) que solicita dispensa de leitura do relatório. Posto em votação, a Comissão aprovou a sugestão
de Sr. Senador Raimundo Parente.
Logo após haverem se pronunciado vários membros
da Comissão com elogios esfuziantes pelo trabalho realizado pelo Senhor Relator é posto o relatório em votação, o _qual é aprovado por unanimidade.
Finalizando, o _Senhor Presidente Senador Evandro
Carreira agradece as palavras carinhosas e encorajado-

INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRÁFICO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira) - Havendo número legal, está aberta a reunião da CPI que investiga a devastação da Amazônia e suaS ímplicações.
Há expediente a ser lido.
(Leitura do Expediente)
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira) ~.Da Qr~
dcm do Dia consta a leitura do relatório pelo ilustre ReIa to r da Comissão, o Senador Aloysio Chaves, a quem
nós ouvire_mos ag9ra.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
O SR. RAIMUNDO PARENTE- Sr. President~.
ames do nobre Relator iniciar a leitura do relatório, eu
qÜcria propor que fosse dispensada essa leitura, uma vez
que o eminente Senador Aloysio Chaves já o havia encaminhado a todos os membros dessa Comissão há muito
tempo. Nós tivemos a oportunidade de lê-lo, com muita
atenção, c o aprovamos integralmente. Então eu proporia que fosse dispensada a leitura do relatório.
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreiru)- Eu levo
U deliberação do plenário a proposta do ilustre Senador
Raimundo Parente, panl que seja sustada a leitura do relatório em virtude de o dOcumento já ser do nosso conhecimento há algum tempo. Está portanto em discussào a proposta do Senador Raimundo Parente.

O SR. GASTAO MULLER- Sr. Presidente, eu es~
tou de pleno acordo. Hoje, eu comecei a leitura áo doeu~
mcnto. Eu indagaria somente o seguinte: vai haver o envio de cópia desse relatório para as universidades'? Por
que entUo eu guardarei esse documento, que me foi mar.
dado pelo Senador Aloysio Chaves, para mim, e, quandc
o mesmo for publicado, enviarei para as universidad~~
de Mato Gro:;so e às pessoas interessadas.

O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira) nào!

PoL•

Com a palavra o -Senador Aloysio Chaves.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, a Cc
missão deliberará no sentido da dispensa da leitura d,rclatório. Este documento, aprovado pela Comissão, se
rá transformado em projeto de resolução e encaminhad'
ao Presidente do Senado, que _determinará a sua publ:
cação no Oiál'io do Congresso, submetendo-o_ após, a'
Plenário do Senado.
·
A leitura desse documento será demorada. Por isso
tive o cuidado de remetê-lo previamente a todos o
membros da Comissão. São 122 páginas, além de gráfi
cos, de mapas. Nem sempre se pode fazer a leitura deu"
mapa, é preciso o ·exame visual. O relatório está de~
--dg_brado em seis capitulas, além de uma nota prévia e(!,
uma introdução. Nós manuseamos todo o material d:
Comissão, procuramos utilizá-lo de forma a mais crite
riosa possível, num trabalho paciente de confrãterni
zaçào de todos esses elementos. Aproveitando o acerw
da Comissão, analisando fatos e documentos que não e:;
tão na Comissão, demos uma contribuição realment,
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válida. Espero que assim seja consíderado o relatório,
que foi fruto de um trabalho exaustivo de quase seis meses, entremeado de uma campanha política do corrente
ano. Espero, portanto, ter-me dcsincumbido desta mis-

são que a Comissão honrosamente me c_onfiou.

O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira)- -Continua em discussão a proposta do ilustre Senador Raimundo Parente, para que seja dispensada a leitura do parecer, em virtude do mesmo jâ ser doçonhecimento _de todos nós há algum tempo.
Com a palavra o ilustre Senador Benedito Ferreira:._
O SR. BENEDITO FERREIRA -E só uma palavra,
Sr. Presidente. V. Ex• sabe que se trata de um assunto
que me preocupou, deveras, que é um assunto que tenho
acompanhado com interesse, porque participo dele, de
certa forma, com alguma intensidade,
Eu li o relatório não cm profundidade, como ele mere-ce ser lido, Do que eu pude recolher, de certa forma um
tanto quanto superficial, confesso que se trata de um trabalho alentado do ilustre Relator. S. Ex• procurou não_
só examinar as causas do problema mas chegou a conclusões, fazendo um trabalho que engrandece estaComissão Parlamentar de Inquérito.
De sorte que eu vou reler o relatório, aprofundandome mais na leitura. Quero, nesta oportunidade,
congratular-me com o Senador Aloysio Chaves e com a
Comissão, mesmo que, a exemplo das demais CPJs que
se têm instalado, ultimamente no Congresso Nacional,
não tenha tido a oportunidade de realizar aspirações que
normalmente personificam uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, dadas as dificuldades, dada a inibição regimental a que são submetidas as CPis. Mas, de qualquer
forma, eu não poderia deixar de fazer este registro, pelo
trabalho realizado, realmente com a contribuição de todos, mas, de modo particular, pelo esforço do ilustre Senador.
Eu nada tenho a opor à proposta, porque a acho correta, e válida. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira) - Continua em discussão a proposta do Senador Raimundo Parente.
Com a palavra o nobre Senador Bernardino Viana,
O SR. BERNARDINO VIANA- Antes de tudo, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu quero manifestar os meus
aplausos ao trabalho desenvolvido pelo nobre Senador
Aloysio Chaves na elaboração do relatório que ora vamos aprovar.
Numa anãlise percuciente dos temas abordados nesta
CPI, o ilustre Relator conclui o seu trabalho com recomendações que, suponho, são pensamentos unânimes
dos seus membros e dos componentes do grupo interministerial criado çom a finalidade de estudar e propor medidas para formulação de uma política florestal para a
Amazônia.
Ressalte--se que a preocupação com os aspectos ambientais da floresta amazónica -n-ãO- é Só nossa, No Peru,
na Colômbia e na Venezuela, como bem acentua aqui o
ilustre Relator, essa preocupação é levada muito a sério.
Esforcei-me para oferecer subsídios adicionais às reco·
mendações sugeridas. VerifiiJ.Ue"i;- entretanto, que nada tinha a acrescentar ao relatório, dada à perfeição com que
foi elaborado, em vista do que o meu parecer é no sentido de que se aprove a matéria COmo foi apresentada à
consideração desta douta Comissão.
E queria; também, nesta oportunidade, apresentar a
todos os meus colegas desta Comissão os meus agradecimentos pela maneira como fui -tratado durante este
período e pelos entendimentos que mantivemos em nossos debates, em nossas discussões. Agradeço, também,
na oportunidade, ao nobre Presidente, que tão bem se
houve na direção da Comissão. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira) palavra o Sr. Senador Gastãso MUller.

Com a

O SR. GASTÃO MüLLER - Não podia deixar de
manifestar, eu, que sou do Estado de Mato Grosso, Es-

tado tipiCamente ãinãzônicõ, hoje mais do que nunca
amazónico com a divisão, duas coisas importantes: pri. meiro, o seu valor nesta luta, como Presidente destaComissão. S. Ex~ foi o idealizador da mesma, foi, a alma da
coisa. Em segUndo lugar, elogiar o trabalho de paciência;
de dedicação, em meio a uma labuta eleitoral, do Senador Aloysio Chaves, de quem não se podia esperar coisa
1 melhor do que foi, porque" é uma das figuras mais brilhantes desie Congresso Nacional. De modo que são as
duas almils principais desta Comissão. Parabenizo·me
Cõffi V. E.x.'s em nome.de Mato Grosso e de s.ua bancada,
esperando que o Senador Evandro Carreira, que ainda é
unr jovem cidadão, possa, em outras oportunidades, vir
a lutar, em outms setores -ou no COngresso Nacional,
pela Amazônia brasíleira, pela Amazônia, de um modo
geral, defendendo como sempre o fez, com ênfase, a integridade da Amazônia de um modo geral.
Ao Senador Bernardino Viana, que, se não me enga·
no, não volta ao Senado, fica a lição que tínhamos antes
-do falecimento do eminente Senador Petrônio Portella:
um homem de alta categoria na sua reserva. Precisou que
Petrônio, infefizmente, morresse para termos aqui Ber·
nardino Viana, para provar que ele, como suplente, estava preparado para ser um grande Senador, como foi.
Hoje ele é uma das vítimas dessa excrescência que existe
dentro da legislação bra~ilt!ira, que se cha_ma sublegenda.
Se não houvesse sublegenda, S. Ex• estaria eleito, Foi a
sublegenda que o tirou do Senado, numa atitude talvez
injusta dos piauienses, que não conheceram o trabalho
de Bernardino Viana nesses quatro anos em que esteve
aqui.
As palavras que eu dirigi a Evandro Carreira também
dirijo a Bernardino. É um homem que ainda tem um fu~
turo pela frente e poderá ainda prestar muitos serviços à
Pátria brasileira no Senado, na Câmara ou em outra missão que o Gov~o Estadual ou Federal lhe outorgar.
De modo que aqui estaremos por mais quatro anos,
Pelo menos, esperando, nestas voltas da vida, o retorno
de V. Ex• ao Senado.
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira)- Acabamos de ouvir o Senador Gastão Müller.
Já que todos os Srs. Senadores se manifestaram, eu
vou pôr em votação a proposta do Senador Raimundo
Par.ente,_ para que seja sustada a leitura do relatório.
Em votação.
Os Si'S. Sen-adores que o aprovam, permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Está aprovado. Fica, portanto, dispensada a leitura do
relatório.
Tem a palavra, agora, o nobre Senador Aloysio Chaves,

OSR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, fiz uma
consideração antes da hora que devia fazer, quando
apre:;entei o meu trabalho.
Creio que agora deve seguir a votação do parecer, embora já com manifestação -prévia, antecipada, do nosso
colega. Mas, formalmente, caberá a V. Ex• submeter o
parecer à aprovação da maioria,
O SR~ pRESIDENTE (Evandio Carreira) - Vamos
pôr, portanto, em discussão o parecer elaborado pelo
ilustre Senador Aloysio Chaves sobre a investigação da
devastação da floresta amazónica e suas im-plicações.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira manifestar-se, vamos pôr
em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam pemaneçam senta·
do_s_._ (Pausa.)
Está, portanto, aprovado o relatório do ilustre Senador Aloysio Cha.,.:es.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr, Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE ( Evandro Carreira) - Pois
não. Tem a palavra o ilustre Senador Aloysio Chaves.
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O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Pr'<.Sid(lnte, como é
um projeto de resolução que deva ser encaminhado ao
Presidente do Senado, para posterior pupHcação, pCÇo a
V. Ex•_que autorize_a secretária da Comissão-ª rec:olb.er
as assinaturas dos Srs. Senadores.
Sr. Presidente, eu não _desejo que_se encerre esta reunião sem manifestar o meu agradecimento, um duplo
agradecimento, em particular a V. Ex• que, como Presidente desta Comissão, se houve com inteira isenção, com
grande dedicação, com muito zelo, como jã foi aqui ressaltado, procurando imprimir um ritmo de trabalho que
nos permitisse, afinal, chegar a um conclusão que representa a médja do pensamento desta Casa, e possa servir
cumo contribuição válida._ ao Governo na orientação da
política florestal que deve ser adotada, para preservar
este País, em particular a Amazônia, de uma ação preda~
tória, que tanto a prejudica neste momento, como eu
acentuei no meu parecer.
Nós tivemos um universo de documentos, de papéis,
não suficientes, talvez, para investigar certos ângulos específicos. Mas, o Relator, como eu disse, devia ater-se ao
material colhido pela Comissão. Não poderia sair para
examinar material que estava fora da Comissão, que não
-se constituía acervo da ComissãO. Tinha que se basear
em depoimentos, em cominicações escritas, em contribuições encaminhadas à Comissão.
Procurou V. Ex• dar uma panorâmica desses problemas. Com base nesse material, foi-me possível, comple-tando com o conhecimento que tenho da região amazónica, como filho daquela ãrea, como V. Ex•, como professor sempre dedicado ao estudo dos problemas relacio·
nados à economia da Amazônia brasileira, elaborar este
parecer, que deve ter imperfeições, como todo trabalho
nosso, mas que foi feito com muita isenção, com muito
cuidado. Extraí desse acervo da Comissão uma contri~
buição limpa, uma contribuição digna, insenta e, sobretudo, válida no exame desta matéria de tão alta importà_n_çT<i p-ara--tOdos nós.
Este parecer, _que serã publicado no Diário do Congresso, será submetido oportunamente ao Plenário do Senado Federal, e o nosso trabalho, tenho certeza, ficarã registrado nos AnõJis desta Casa, e não terá sido em vão.
Congratulo com V. Ex•, a quc;;m apresento os meus
agradecimentos pela colaboração que sempre me deu, na
qualidade de Relator. Nós trabalhamos em perfeito entrosamento dentro desta Comissão. Em virtude disso,
podemos chegar trunqUilos ao final dos nossos trabalhos
e, -parece, com resultado produtivo para a Comissão e
significatívo para o Senado da República. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira)- Srs. Senadores, no momento em que nós encerramos definitiva~
mente os trabalho~ desta Comissão, com a aprovação
unânime do parecer do ilustre Senador Aloysio Chaves,
quero agradecer aos Srs. Senadores a colaboração, principalmente dos integrantes da bancada do PDS, que
nunca faltaram a urna reunião, sempre prestigiando os
nossos trabalhos com sua colaboração. Agradeço, penhoradamente, a todos essa colaboração, no momento
em que encerro definitivamente os trabalhos desta Comissão.
O SR. BENEDITO FERREIRA peço a palavra.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreirri.) -Tem a
palavra V, Ex•
OSR. BENEDITO FERREIRA- V. Ex• me permite
aferir o Regimento, aparteando-o quando fala que estã
encerrando definitivamente os nossos trabalhos. Realmente, estou angustiado, e não poderia deixar de consignar nos Anais desta Comissão, algumas palavras de despedida, nesse momento de penúria para todos nós, nesse
apagar das luzes, quando encerramos um período de tra-
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balho desta Comissão Parlamentar de Inquérito, ptesidida por V. Ex• Estou feiíndo até uma norma de conduta
minha, não só no Parlamento, tanto na Cãniara como no
Senado, mas até na minha vida particular. Por uma
questão de feitio~ de temperamento, sempre me abstenho
de despedidas. Sou fraco, Sou um sentimental profundo,
não gosto de falar em di:spedidas, maS não poderia deixar de consignar, aqui, algumas palavras em homenagem
a V. Ex•, que é credor de estima de todos que tiveram o
privilégio -de conviver com V. Ex•
Nesse_curto perlodo de convivência em que nós tivemos no Senado, tivemos grandes divergências, mas foram experiências gratificantes. V. Exf abrãçou as suas
causas com muito amor, das quais muit3s vezes Cu tinha

vontade de divergir. A passagem de V. Ex' por esta Casa
foi marcada por muitas divergências de pontos de vista.
Antes que V. Ex~ encerre os trabalhos, deixo consigna~
do, de maneira enfática, que o Senado, sem dúvida algu~
ma, sem V; Ex~ não vai ser o mesmo. Estou certo de qu(:,
apesar da renovação que aí se faz, dentro da dinâmica de
que o mundo sempre se renova para melhor, seus velhos
companheiros que aqui ainda permanecem desejam que
V. Ex' leve daqui a certeza do nosso apreço, da nossa es~
tima e- a certeza de que para nós vai faltar qualquer coisa
no Senado Federal, qualquer coisa muito significativa,
que é esse bravo lutador do Amazonas, o nosso querido
Combatente Sen3dor Evandro Carreira,- me!eCedor áa
nossa simpatia, do apreço e da nossa saudade. Sem dúvi-
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da nenhuma uma lacuna, repito, que ficará entre nós.
Que essa ausência, para o bem do Brasil, seja breve. Que
V. Ex• retorne para emprestar o calor do seu entusiasmo,
da sua combatividade e assim engrandecer a nossa Casa,
que foi, sem dúvida nenhuma, marcada com a sua presença aqui.
Muito obrigado, e me desculpe por esta interrupção.
O SR. PRESIDENTE (Evandro Carreira)- Eu é que
agradeço emocionado, a V. Ex• as palavras tão carinhosas, tão encorajadoras e estimulantes a respeito dC-i10sSi
trajetória nesta Casa, lutando pela preservação da flores~
ta amazônica, à procura de um caminho económico que
lhe desse uma posição no grande contexto brasileiro. De
forma que agradeço a V. Ex• Está, portanto, encerrada
esta reunião e os trabalhos desta Comissão.
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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' 17, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu,
Estado de São Paulo, a elevar em CrS 627.324.000,00
(seiscentos e vinte e sete milhões, trezentos e vinte e
quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida conso-lidada.
Art. ]9 1:. a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu,
Estado de São Paulo, nos termos do art. 2<.> da Resolução
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada
em CrS 627.324.000,00 (seiscentos e vinte e sete mílhões,
trezentos e vinte e quatro mil cruzeiros), correspondentes
a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da UPC
de Cr$ 1.045,54 (um mil, c:juarenta e cinco cruzeiros e
cinqtienta e quatro centavos), vigente emjulho/81, a fim
de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto à Caixa Económica dei Estado de São Paulo S.A.,
esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado à recuperação das
áreas de infra-estrutura e equipamento urbano a serem
implementados pelo Projeto CURA, 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, em 17 de março de 1983.- Senador
Nilo Coelho, Presidente,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 21• SESSÃO, EM
23 DE MARÇO DE 1983
!.l-ABERTURA
1.1.1- Fala da Presidência

LL3- Jnterpela~ões dos Sis.
Senadores feitas ao Sr. Ministro e
respostas de S. Ex~ às interpelações
formuladas.

~--------~-----.,

3- RETIFICAÇÕES
A ta da l 6~ Sessão, realizada em
17-3-83.

Ata da

17~

Sessão, realizada em

Referente ao objetivo da sessão,
destinada
comparecimento do
Sr. Ministro Emane Galvêas, em
atendimento à convocação desta
Casa, a tirn de prestar esclarecimentos sobre a dívida externa brasileira.

1.2- DESIGNAÇÃO l:>A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO.

17-3-83.

2-- DISCURSO PROFERIDO
EM SESSÃO ANTERIOR.

5_- LIDERES E VICELIOERES DE PARTIDOS

1.1.2 - Exposição feita pelo Sr.
Ministro Ernane Galvêas

Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 22-3-83.

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

ao

Faço saber que o_Senado Federal ap-rovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConstituiçãO, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguin-te
RESOLUÇÃO No 29, OE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 3.530.5_01.163,00 (três bilhões, quinhentos e
trinta milhões, quinhentos e um mil, cento e sessenta e
três cruzeiros) o montante de sua dhida consolidada.

Art. }9 É o Governo do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de
1976, do SenadO Federal, autorizado a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 3.530.501.163,00
(três bilhões, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e
um mil, cento e sessenta e três cruzeiros) cOrresponden~

Ata da 21~ Sessão,
em 23 de março de 1983

4- MESA DIRETORA

tes a 4.780.638 UPCs, considerado o valor nominal da
UPC de Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e
__ cfnqüe-rita centavos), vigente emjaneiro/81, a fim de quepossa contratar operação de crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de Sergipe S.A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional d-a HabitaçãoBNH, destinada à construção de Conjuntos Habitacionais e execução de serviços de infra-estrutura, dentro do
PLANHAP, naquele Estado, obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
p,rocesso.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Seriado Federal, 23 de março de 1983.- Senador Nilo
Coelho, Presidente.

I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nilo Coelho e
M oacyr Da/la
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente Claudionar Roriz- Gal vão Modesto- Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros
- Alexandre Costa - João Castelo - José Sarney Alberto Silva- Helvídio Nunes- Almir Pinto- José
Uns - Virgítio Távora - Carlos Alberto - Moacyr
Duarte- Martins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral- Aderbal JuremaMarco Maciel- Nilo Coelho- Guilherme PalmeiraJoão Lúcio - Luiz Cavalcante- Albano· FrancoLourival Baptista - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães

-

(•) Republicada por haver saído com incorreçõe~. no DCN, de 18·3-$3{Secão U)- Na pãginn 0438.
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- Lomanto Júníor - Luiz Viana - João Calmon José Ignácio - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto Nelson Carneiro - Roberto Saturnino - Itamar Fran~
co - Murilo Badaró - Alfredo Campos - Arii.aral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso - SeverO-Gomes- Benedito Ferreira- Henrique Santillo- Mauro
Borges - Gastão -Müller --José Fragelli - Marcelo
Miranda -Saldanha Derzi - Affon_so Camargo - Álvaro Dias - Eneas Faria - J aiSon Barreto """":' Jorge
Bomhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pc:dro SimOn.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aber_t_a_ a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalho:..

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em atendi·
menta à convocação feita através do requerimento n'i' 3,
de 1983, Comparece a esta Casa S. Ext-_o Sr. Ministro Ernane Galvêas. Para introduzi-lo em plenário a Presidência designa ComiSsã_o__ dos Srs. Senadores Henrique Santillo, Saldanha Derzi, JoSé_Samciy, Aloysio Chaves e José
Lins.
(Acompanhado da Comissão designada pelo Sr.
Presidente, tem ingresso no recinto o Sr_. Ministrõ,
que a -ocupa-a cadeira a ele resenada).
Acha-se em plenário S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda,
Doutor Emane Galvêas.
Antes de con«.eder a palavra a S. Ex•, cumpre à Presidência esclarecer que, nos termos regimentais, não poderão os Srs. Senador_es apartear o Sr. Min_istro duran_te o
periodo de sua exposição, como também, posteriormente, durante o período de respostas às interpelações.
Do mesmo modo, o Sr. Ministro não poderá apartear
os Srs. Senadores na interpelação destes.
Para as interpelações a S. Ex• serão chamados os Srs.
Senadores inscritos, que disporão, na forma regirilental,
de 10 minutos cada u_m, sendo assegurado ao Sr. Ministro igual tempo para as respostas.
Concedo a palavra ao Sr. Ministro Emane Galvêas,
que terá, para sua exposição, o tempo que julgar necessário.
O SR. ERNANE GALVtAS {Sem revisão do oridor.)
- Exm<:> Sr. Presidente do Senado Federal, Srs. Senado-

res.
Inicialmente registro minha satisfação ·e orgulho de
comparecer a esta Casa do Congresso, atendendo ao
c_onvite que me fez o nobre Se:ilãdor Presidente do Sena~
do, o _Sr. Nilo Coelho, por sugestão e requerimeritodo
ilustre Senador Aloysio Chaves, para discorrer e debater
nesta Casa sobre a crise cconômica mundiat seus efeitos
sobre a e.:.onomia brasileira, especialmente no que sere~
fere ao acentuado desequilíbrio do nosso balanço de pagamentos e o cresc_ente endividamento externo.
Creio que seria desnecessário dizer da honra querepresenta paru um cidadão brasileiro e para um Ministro
de Estado vir ao Plenário desta Casa para debater
problemas nacionais, e a responsabilidade de fazê-lo
numa hora difícil da conjuntura nacionaL
O Brasil atravessa, como todos sabemos, um período
de grandes dificuldades, que não fomos nós que inventamos. A crise não é um privilégio do Brasil. Atingiu praticamente a todos os países do Mundo. Hoje vemos que a
recessão económica cobre praticamente todos os países
- grandes e_ pequenos, países altamente industrializados, países em fase de desenvolvimento, como também
os puises da área socíalista, que lutam hoje com graves
problemas financeiros e de liquidez.
Talvc.t. cu diria, o fato mais salienlc nesta conjuntura
da cri:\t: mundial seja o pe.'>o que a crise repres-entou para
os países cm dc.scnvo[vimento, principulmente para os
países importadores de petróko, que, após os primeiros
cboqu~:s de 1974, foram acumulando dívidas extefnas
para enfrentar a situação de _crise_ e chegam hoje a um
montante de endividamento superior a 600 bilhõt:~ de
dólares.
Se tivéssemos que dur um nome à crise internacional
com que se confrontam, hoje todos os países do mundo,
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o endividamento externo dos países subdesenvolvidos seria o nome da crise.
O Bra$il não é um país is9laQo no contexto da crise
mundial Apt:sar de todas as resistências e todos os mecanismos de defesa ensaiados pela Administração gover~
namental, para impedir que a recessilo externa se transladasse 'para a economia interna. acabamos também
envolvidos por essas grandes dificuldades. Por isto
mesmo, sena de interesse fazerMse um coriJfonto entre a
slúitç::io br<tsileira de antes _de 1974 e a sitLLaçào após
1973/74. T0dos recordamos a fase de ouro que atravesSou a economia brasileira de 1968 a 1974. Depois dos
grandes problemas que tivemos de co_njurar em
1963/1964, por diversas razões de ordem política e social, o País conseguiu arrumar a casa. Através de uma
série de providências, de medidas de ordem económica e
de politica económica, conseguimos colocar o Brasil no
caminho do progresso e do desenvolvimento. Salmos de
uma innução em 1963 e 64 da ordt!m de quase 100%, e
essa innação foi gradativamcnte sendo reduzida em
197'2, c novamente em 1973 estávamos com uma ínnação
de-cerca de 15%. Da mesma forma, a administração do
balanço de pagamentos das contas externas do Brasil, estaVa Cffi-ordenf. AJ)fescntáva-mos suCesSivamente superávit;; pcqÚetws ou pequenos déficits na bãlança comercial,
e pequenos déficits na balança de transações correntes,
como realmente era de se esperar para um País em desenvolvimento que utiliza recursos externos p<1ra complemcnfur as·Su"ils economias intema$, e com _isso, acelerar o
processo de dese-nvolvimento.
Com a innação controlada, _o balanço de pagamento
cm ordeffi, o Pais atravessa uma fase·de -intenso progres~
so. De J 968 a 1974 o Brasil era uma estrela de primeira
grandeza no cenário _nacionaL Progrediu, cresceu,
dcs.cnvolvcu~se económica e socialmente. A taxa de crescimento reul da e-.:onomia brasileira nesse período é supcrior a J 1%. Pais que mais crescia com controle da innaçào c d0 balanço de pagamento.
A crise do petróleo, a crise energética que se acentuou
a partir de outubro de 1973, de 1974 interrompeu esse
processo de acelerado desenvolvimentO económico da
economia brasileira.
Nós havíamos solucionado os pontos de estrangulamento mais importantes da economia naciOnal, quandõ
oC-omcçamos a sentir os efeitos rigorosos d<~ crise internaEm 1974- e aí cst[t,_-U~eu v~r. um dos fajos mais importantes e mais responsáveis pela s~~essào da crise- o
Bra~il dobra as suas importações, mais do que dobra as
!'iUas importações em relação <~ 1973. De 6 bilhões e duzentos de importaçpes, em 73_) o_ Brasil passa para mais
de 12 bilhões e SOO, cm 74. E esse desequiHbrio nas contas externas. não só causado pela elevação dos preços de
petróleo, mas também de vários outros produtos de certa
forma associados ao petróleo - fertilizantes,. matériasprimas, produtos químicos e mesmo máquinas e equipamentos- distorce bruscamente o equilíbrio da balança
comercial, e o País, para enfrentar essa nova conjuntura,
vai buscar nos mercados financeiros internacionais os ~uprimentos de recursos de que necessitava para cobrir o
déficit do halan~..;o de pagamento.
O.~ défidL't vão-se acumulando em função do cresci~
mcnto das importações e do desequilibrio da balança co~
mcrcial. e nó~ vamos assistindo à reação principalmente
dos paísc:-.-. industrializados para enfrentar a cris.c.. Os
grandes p;,tíses industrializados escolheram a via d3 rece.<>sàt) para ajustar os seus balanços de pagamentoe re·
por as suas economias no grau de estabilidade anterior.
E fácil vl:!rificar. peJO comportamento desses p<~íse.-., pelas
cstatistícas de emprego. de produção, de inflação e de
hul;.tn~..;o de pagament0, como o ano-de 1975, que foi um
ano não de recessão, mas um ano de depressão mundial,
e_t)l> grandes países industrialiLados saem de 1974 com
um desequilíbrio importante na sua balança de pagamenws c atingem um superüvit de mais de 17 bilhões de
dólares nesse uno de 1975, à custa da redução das suas
atividades económiCas, Us c_ustas de um crescimentO aa
taxa de innação. U custa de uma redução importante no

comércio internacional, nas suas relações externas com
0s 0utros pai se.-. c à custa de um desemprego importante,
Vumos verificar que nos Estados Unidos, na Alemanha, n<t Inglaterra. na França, no Canadâ e mesmo no
J:.tpào aumenta a innaçào, reduzem-se as atividades económicas, aumenta o desemprego e caem as correntes de
l:Dmérci0.
Os_naíses cm desenvolvimento, C01liO o Brasil, não po~
di~tm, evidentemente, se utilizar dos mesmos caminhos,
não podiam prosseguir com um percurso de uma política
económica idCntica à dos países industrializados, primei·
ro, pelos problemas de fragilidade das suas próprias economias, segundo, pelas implicações sociais.
bsl.!s países, que têm uma renda per capita reduzida,
nüo poderiam, no primeiro momento da crise, comprimir essa renda per capiw dos seus habitantes par<~ corri·
giros dcsequilibrios d<t economia, porque esta renda baixa era de certa forma incompreenssível. Daí o recurso do
endividamento externo, que leva os países em desenvolvimento, como um todo, a um grau de endividamento,
hoje, da 0rdcm de mais 600 bilhões de dólares.
Como eu dizia antes, o Brasil seguiu por este mesmo
caminh0. No inicio, ;JS solicitações de empréstimos externos para fazer face ao desequilíbrio da balança comercial, ao cresciment0 das importações de petróleo e dos
outro:. produtos l!!:isenciais de importação. E depois, pela
própria estratégia adotada pelo Governo brasileiro,
deliberou-se, a partir de.<>tc momento, responder com investim~.::ntos considerados prioritários e essenciais para
--=---fa.t.er frente à crise. E a partir de 1974 o Brasil pôs-em- and:.u:n~nto um e_lcnco de grandes projetas na área privada,
como nu arca do scLor público, visando a produzir, de
um bdo, o aumento das exportações, e, de outro, a substituição de importações, que seria a resposta mais lógica
e mais rucional para enfrentar os dissabores da crise.
Em muitos setores, como o de papel e celulose, fertilizantes, metais ni:ío~ferrosos, petroquímica, indústrias de
bens de -.:apit:.tl, o Brasil investiu rapidamente mais de 50
bilhões de dôlares. Como investiu nas áreas das empresas estatais do setor público, nas grandes hidrelêtricas,
na indústria siderúrgica, nos transportes, nas comuni~
~ações.

O Brasil se endividou pesadamente. E nós vamos ver
cúmo p<tssa rapidamente o endividamento externo do
Brasil, de cerca de 12 bilhões de dólar~s. em 1973, para
uni crescendo de 34, 46, até chegarmos aos níveis atuais.
Diferentemente de muitos outros países no mesmo estágio de dc....envolvimento, nôs não atiramos esses recursos pela janela. Eles foram investid0s em projetas essenciai!'i, foram investidos cm projetos de grande significação cconõmica c de grande significação social. Eles asseguraram, durante !0ngo pcriodo, principalmente até
198 J, a defesa que a economia nacional precisava, nesse
período, para preparar-se, para :.1justar~se e confrontar a
crise internacional.
No sctor privado, praticamente, todos esses projetas
e!>t:.lo hoje, produóndo 0s seus resultados. A taxa de retorno desses investimentos, grande parte dos quais construidos c0m base nesse endividamento externo, está hoje
ou rendendo exportações, que alimentam nossa balança
comercial, produzindo divisas, ou substituindo importa~..;ões igualmente importantes do ponto de vista dã es~
tratégia de ajustamento da eo..:onomia brasileira aos
problcm~t." da -.:rise internacional.
O ffrasil que era um -grande impoftador de produtos
petroquímicos, passou, praticamente, a uma fase de
auto-sustentação. Era um grande importador de celulose
de papel, passou a exportador. Era importador de pro·
dutos siderúrgicos, passou a exportador. E no setor de
bens de capital, que é um setor de e~trema importància
para reforçar a estrutura da economia nacional. o crescendo das nossas importações, que chegavam a mais de 4
bilhões, em torno de 1976/77, foi praticamente estanca·
do, e, a partir desse momento, gradativamente reduzido.
Hoje, o Brasil ainda é um grande importador de mã-quinas e equipamentos, mas é também um exportador
desse item para os mercados internacionais.
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A estratégia de aumentar as exportações e investir nos
setores para substituiÇão de importações foi realizada
nesse período, após o primeiro choque do petróleo. Eu
diria que estávamos no camiilho da solução do processo
de reajustamento do balanço de pagamento. Próximo a
1979, ao findar o ano de 1978,já havíamos ultrapassado

a fase dos pesados déftcits da balança comercial- duas
vezes mais de 2 bilhões e 400, em 1976 e 1977- e apresentávamos os primeiros sinais de recuperação, com pe-quenos saldos na balança comercial.
Estávamos, portanto, dando resposta ao desafio da
crise internacional ajustando a economia brasileira a essas dificuldades, a esses percalços, quando surge o segun~
do choque do petróleo, acompanhado dessa vez do cho~
que financeiro da elevação ã.brupta das taxas de juros
que, de alguma forma, surpreendeu o Mundo todo pela
sua intensidade _e pelo agravamento da situação. Nova~
mente os grandes países industrializados recebem o cho~
que desse novo impacto, dessa nova crise, repetem mais
ou menos a mesma estratégia da recessão e retração das
suas importações, aumentam substancialmente as medidas na área do protecionismo no comércio interilacional,
defendem a sua economia novamente pela via da recessão. E nós experimentamoS, como a maior parte dos países em desenvolvimento, outra vez os mesmoS desequilíbrios.
A partir de 1979, quando crescem novamente os
preços do petróleo, agora de uma forma muito mais intensa, em termos absolutos, do que em 1973 e 1974,
quando o preço do petróleo sobe, pela primeira vez, de 2
dólares e 50 para 10- dólares; em 1979, no início desse
ano, o barril de petróleo custava 12 dólares, terminamos,
em 1981, com cerca de 36 dólares o barril. Nessa mesma
época e, simultaneamente, ocorrem, as elevações das ta~
xas de juros nos mercados internacionais.
Nós vínhamos de uma fase de liquidez abundante nos
mercados financeiros, facilidades de empréstimos, gnindes depósitos acumulados nos bancos internacionais pelos países exportadores de petróleo, taxas de juros de 5%,
de 6%- isso é praticamente o -início da década de 1970.
E foi baseado nesse fato, e foi basead"o nessas facilidades
do mercado financeiro internacional que nós construímos a estratégia de resposta à crise energétiCãlnfe-rn3.cíó~
nal.
Mas, quando ocorre o segundo choque do petróleo,
em 1979, as taxas de juros pãssam a 10%, a 14, a 16, a
20%, acrescidas dos spreads cobrados pela intermediação bancária, pelas comissões de abertura de crédito
que elevam ainda muito mais as taxas de juros pãra- os
tomadores de empréstimos.
Tínhamos, praticamente, no início, antes da crise, U:in
custo de importações de petróleo que não chegava a 400
milhões de dólares e fomos nuin crescendo de 2 bilhões e
meio e de seis e cbegamos praticamente a dez bilhões de
dólares nas importações de petróleo. E na área dos juros
internacionais, nãO foi diferente a expedêncía. 12mbém
nós tínhamos sobre a dívida externa, no período anterior
à crise, desembolsos para a cobertura do serviço da dívida cerca de 300, 400 milhões de dólares_de juros e fomos,
também, no mesmo crescendo e a partir de 1979, praticamente igualamos as despesas de juros com as despesas de
petróleo.
A estratégia que serviu à política econômica, na fãse
anterior, não foi inteiramente abandonada, porque enw
tendíamos que o caminho mais curto, mais lógico e mais
racionar era insistir na área do comércio exterior, era
-concentrar todos os esforços na direção das exportações,
porque estávamos agora com um encargo de uma enorw
me dívida externa, com o serviço da dívida extremamente elevada e presente à dependência crucial das nossa im·
· portações de petróleo; um País que tem grandes fontes
de energias, que tem abundante fornecimento de energia
na área das hidroelétricas, maS que depende fundamentalmente de petróleo para mover as suas fábricas ou to~
caros seus navios ou os ônibus nas cidades ou os caminhões nas estradas. Não havia uma solução mais clara e
mais nítida para dar resposta a essa nova fase dos novos
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problemas internacionais do que reforçar a estratégia do
comércio exterior e insistir com as exportações_ e produzir os superávits necessários para ir gradualmente
ajustando-se aos problemas da crise e reduzindo a nossa
dependência nas importações de energia e a nossa depen- _dência com relação aos mercad_Q_s_ fin~nceir~os internado~
nais.
1979 é um ano extremamente difícil para o Brasil, em
função das repercussões da crise mundial. 1980 também
o é, 1981, idem. Mas nesse período nós conseguimos fazer crescer as nossas exportações num ritmo acelerado
muitas vezes superior ao ritmo que foi alcançado pela
maioria dos países industrializados ou pelos países em
desenvolvimento. E estávamos novamente dando seqüência às providências que iam ajustar a economia nacional -d nova conjuntura internacional, à nova estrutura
de preço determinada fundamentalmente pela elevação
dos preços de energia.
Caminhávamos nessa direção, tomando as medidas
que nos pareciam acertadas. Tivemos que promover uma
desvalorização cambial, ao final de 1979, porque sentíamos que a crise sendo estrutural não estava recebendo,
da nossa parte, a resposta mais adequada pelo compasso
lento das exportações.
Com a desvalorização de dezembro de 1979, nós intra~
duzimos um acelerádor no campo das exportações, não
- s.6 reduzimos, de alguma forma, as nossas importações,
mas aumentamos, em 1980, mais de 30%- quase 33%
- as nossas exportações. E prosseguimos todo o ano de
L98inomesma-compasso, acertando essa posição de de-s-e-quilíbrio na área externa através do crescimento das
nossas exportaGões.
Se 1979, 1980 e 1981 foram anos difíceis, mas que rece_heram __ a resposta adequada pela estratégia utilizada na
-política econômi<:a, 1982 foi um ano de muito maior percalço, de muito maiores dificuldades.
Intensificaram-se, em 1982, os problemas de protecioM
nismo nos graQdes países industrializados. As elevadas
taxas de juros praticadas nos grandes países industrializados, principalmente nos Estados Unidos, começaram
a produzir efeitos trágicos sobre a economia dos países
em desenvolvimento. Não era só o efeito das taxas de juros sobre .o balanço de pagamento; não era só o peso daqueles dez bilhões de dólares de juros sobre a dívida externa de países como o Brasil. O peso sobre o balanço de
pagamento associava-se, também, à queda dos preços
dos principais prõdutos primárros de exportação. As elevadas taxas de juros reduzem os estoques dessas mercadorias nos grandes centros internacionais e reduz a dema-nda por e-sses Produtos. E, reduziâos os estoques e n>
duzida a demanda, comprimiram-se os seus preços, que
caíram drasticamente. O açúcar, café, cacau,_ soja foram
produtos diretamente atingidos pelos efeitos das taxas de
juros elevadas nos grandes centros internacionais. Era
um efeito multtplicado, era um efeito em cadeia que ia se
desdobrando em várias fases, acumulando os efeitos negativos sobre a "economia nacional. Mais do que isto,
pf.oduziu, em relação à disparidade das taxas altas nos
Estados Unidos em confronto com as taxas de outros
países, como o Japão e os da Europa, um fluxo de recursos na direção dos Estados Unidos. E pela via do fluxo
de capitais, a valorização do dólar em relação às moedas
-da Europa e o yen japonês.
Mais uma vez, a desvalorização da moeda desses outfos países, que não os Estados Unidos, nos deixaram
numã situação de dificuldades para competir nos mercados internacio!Jais, onde já entrávamos no processo de
competição com esses países. Ante as moedas desvalorizadas dos países europeus, nós, que já vínhamos eXportando mais de 55% das nossas exportações em termos de
produtos indUstrializados, fomos sentindo a dificuldade
do processo de competição. Tudo indicava que esse novo
aspecto, resultante das elevadas taxas de juros, seria_ um
problema passageiro. Nos acomodamos, em principias,
com a idéia de que a paridade normal e esperada entre as
moedas européias e o yen japonês com o dólar norteamericano visse pouco a pouco a ajustar-se nos níveis em
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que se colocava a moeda brasileira em relação ao mesmo
dólar norte-americano. Nesse ínteri~~ procuramos compensar as exportações dos produtos índustrializados, re_pondo o sistema dos incentivos fiscais que havíamos iniciado três anos antes. E voltamos com· o crédito-prêmio
para as exportações de manufaturados como uma forma
de compensar as exportações de manufaturas da defesagero entre a taxa de câmbio, no Brasi!, e a taxa de câmbio
nesses outros países que não os Estados Unidos. Mas a
demora desse processo de ajustamento nos mercados internacionais foi muito mais longe, foi muito maior do
que aquela que nós esperávamos, que os grandes anaHstas e as instituições ínt~rnacionais apontavam nos seus
relatórios e análises.
Nós vimos, então, a !-fag_édia ocorrida em I 982: a queda das nossas exportações pela depressão dos_ preços dos
produtos primários e a falta de competitividade dos nossos produtos em relação aos outros parceiros do comércio internaciOnaJ.-Mas não foi só o Brasil; este fenómeno
é próprio de todos os paises que exportam produtos primários, que exportam-produtos de alimentação, que exportam metais e minerais menos elaborados, cujos
preços também sofreram o mesmo processo de redução.
E o esforço brasileiro da exportação, redobrado em
1982, cão se traduziu na elevação das nossas exportações;· pelo corltiárlo, obtivemos um decréscimo nas exportações, acompanhado, evidentemente, _de um decréscimo nas nossas importações, o que nos permitiu, depois
de alcançar um superavtr a duras penas em 1981, reduzíssemos esse- superavit. mas, ainda assim, tivemos cerca de
800 milhões de dólares de superavit, em 1982.
Mas foram se fechando os mercados dos países menos
preparados para esse processo de competição. Os países
s<rcialistas foram reduzindo as suas compras; pelas próprias dificuldades fmanceiras que enfrentavam, foram
procurando ajusta-r as suas ecoriomias pela via da retraçãO do comércio internacional. Os paíse."> socialistas
como a Polônia, Hungria, a República Democrática Alemã, bem como a Argentina, a Angola, a Nigéria, o Chile,
o Uruguai, o Paraguai, a Venezuela, o México, foram
a..r._resentando_ um Qúadro novo na área internacional,
não só em rela_çào à queda das suas exportações, mas à
compressão drástica das suas importações. Um número
nos dá a idéia desse fenômeno com relação à América
Latina,. Em 1981, a América Latina importou cerca de98
bilhões de dólares; em 1982, importou 78 bilhões, ou cerca de 20 bilhões de dólares a menos do que no ano anterior.
Esse fatos repercutiram duramente sobre a economia
nacional. E nOs vimos os resultados Pobres alcançados
em 1982, em função de todos esses fatores que agravaw
ram a crise internacional do lado dos grandes países industrializados, agora somados à redução, ao encurtameiúo dos novos mercados que nós havíamos conquistado depois de um longo período de trabalho de abertura
aOs mercados--novos para as exportações brasileiras. Na
verdade, foi Um esforço gigantesco. Visitamos, praticamente, todos os mercados em expansão na Ásia, no
Oriente Médlo,- na Europa, na África e na América Latina, levando os empresários, motivando os empresários e
promovendO; os cantatas necessãri_os para os nogócios de
exportação, oferecendo _o _apoio das autoridades govermlmentais, cría"rido ~Stímulos, -criando incei1.tivos e procurãi1do mobilizar todas as forças nacionais para esse
processo de conquista de novos mercados. Isso foi alcançado, isso foi conseguido e, de certa forma, foi anula- do, em parte, em 1981~
Esses fatos nos deixaram numa posição difícil para
programar a estratégia da política económica nacional
para o anQ de 1983. Mas não havíamos terminado, ainda, o percurso das dificuldades originadas em 1982. Havia uma crise política internacional que prejudicava o desenvolvimento das relações comerciais. Havia uma crise
e.conômica, uma redução de atividades econômicas, uma
retração no comêrcio internacional, um crescente desem-
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prego nos grandes pafses industrializados, reduzindo o
consumo e reduzindo as importações.
Mas :J crise não havia chegado ainda ao mercado fi~
nanceiro. E era pela via do mercado financeiro que riôs e
a maioria dos países em desenvolvimento como a COrêia,
Filipinas, México, Argentina, Brasil e Nigéria, vinham os
promovendo, gradativamente, o reajuste dos nossos pagamentos internacionais. 1982 inaugura a crise financeira que estava faltando para completar o quadro de percalços e dificuldades que o mundo enfrentava nessa conjuntura atual. Havia ocorrido antes o caso da Polônia. A
Polónia não pôde- sustentar os pagamentos internacionais e suspendeu os seus pagamentos. Cerca de 24 bilhões de dívida externa causaram um impacto tremendo
sobre a comunidade financeira internacional. E não haviam, ainda, cessado as repercussões da crise originada
pela falta de pagamento da Polônia, quando sUrgiram
outros sinais de dificuldades na área dos países socialistas. Em seguida, surge o problema do conflito das Malvinas, com o congelamento das contas e divisas da Argentina nos bancos ingleses e a suspensão dos pagamentos
pela Argentina.
Chegamos à segunda metade de 1982 com um mercado Jinanc_eiro nervoso, intranqüilo e reticente, A-Pútir
de agosto, surge o problema do México. O México que
também experimentava os mesmos problemas e havia
sido atingido pelas mesmas dificuldades relacionadas
com a queda dos produtos primários, declara moratória
por 90 dias e estremece, mais do que todos os fatos anteriores, a confiança e a normalidade das oPerações da comunidade bancáría -internacionaL
Nesta altura, realiza-se em Toronto, no Canadá, a
Reunião do Fundo Monetário Internacional, cheia de
promessas e esperanças, com relação a soluções que se
ensaiavam, da parte dos grandes países industrializados,
para responder às dificuldades financeiras que começavam a ameaçar, agora muito mais drasticii.mente, normalidade da vida financeira nos grandes países, como
nos países em desenvolvimento. A presença constante do
grandedejicit dos países em desenvolvimento, era o assunto mais importante da reunião de Toronto. A presença da Argentina, do México, do Chile", da- Nigêria, e
porque não dizer do Brasil, neste mesmo contexto, transformara a reunião do Fundo Monetário, em Toronto,
numa grande expectativa. Numa grande expectativa
princifmlmente para a comunidade financeira internacional, que esperava alguma decisão de importância, como
resposta às suas aflições. O aumento de cotas no Ftirido
Monetário, a criaçãO dos direitos especiais de gfrõ. O
primeiro alargando a soma de recursos, com que_ o Fundo Monetário atende aos países em dificuldades no balanço de pagamento. E a segunda, aumentando a posição de liquidez dos pafses membros e permitindo que
eles se utilizassem desses recursos, dos direitos especiais
de gíro, para ou aumentar as suas reservas, ou aliviar a
pressões de tomada de empréstimos nos mercados financeíros internacionais. E mais ·do qUe isso, anunciil.va~Se, não oficialmente da parte dos Estados únidos e dos outros grandes países índustrializados, a criação de um fundo de emergência da _ordem de 25 bilhões de dólares que
poderia complementar os recursos do Fundo Monetário
Internacional e servir, nesta hora de crise, para aliviar os
problemas de balanço de pagamentos, que não teriã:m,
então, todos os" renexos da crise financeira internaciánal
e, portanto, evitariam que o mundo despencasse por um
plano inclinado das restrições ao comércio internacíonal,
determinado pelas dificuldades financeiras.
Nem a elevação -das cotas que aumentariam o- capital
do Fundo Monetário, nem a criação de novos direitos
especiais de saques que aumentariam a liquidez e as reservas dos países associados, e nem a criação do fundo
de emergência. A reunião do Fundo Monetário Internacional em Toronto(::, nesse particular, sob, esse ponto de
vista, uma grande decepção. E ela armou a comunidade
bancária internacionaJ, deixou intranqUilos os meios fi-
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nanceiros do mundo que vinham sustentando o processo
de reciclagem dos petrodólares desde 1974.
E umu obscrvu~ào importante de ser feita que, a partir
dos grandes superávits dos países exportadores de petróleo, principalmente dos países-membro da OPEP, que
vão t~cumulando enormes reservas nos bancos internacionais, não há um movimento, não há um mecanismo, a
instituiÇão de um sistema de iniciativa dos grandes países
indu::.tri<J.lizados ou dl:ls próprias instituições internacionais para equacionar esse processo financeiro da reciclagem, e recaiu, sobre a comunidade bancária privada internacional, o peso de dar solução a esse problema. E a
comunidade respondeu com os financiamentos fáceis,
com os financiamentos abundantes, principalmente
numa época que o próprio custo desses financiamentos
era extremamente baixo.
A decepção da reunião de Toronto interrompeu esse
processo. Sem que houvéssemos estabelecido uma alternativa pura o processo da reciclagem, sem que se tivesse
montado outro~ mecanismos para compensar o vazio
criado pela abstenção dos bancos do processo de financiamento, o mundo iniciou um segundo round da crise fiw
n_<.~nccira com a retração, praticamente total, dos financiamentos pura balanço de pagamentos.
Quando nós regressávamos de Toronto, por Nova
York, encontramos praticamente fechados os bancos, fechados os mercados aos financiamentos que antes se
processavam com grande abundância e normalidade.
Verificamos desde aquele momento, no princíPio de setembro de !982, que estávamos agora diante de uma
ameaça muito maior do que aquela que havia sido ocasionada pelo protecionismo, pelas elevadas taxas de juros, pela depressão, pt::la compressão dos preços dos nossos produtos primários de exportação. Porque aí iria faltar a sustcntaçào para o déficit do balanço de pagamentos.
Naquele mesmo momento, compreendia-se a gravidade da situaçiio internacional em relação ao Brasil, com
uma dívida ex.terna elevada, com uma dependência crucial das importações de petróleo e com a necessidade de
mantt:r em dia suas obrigações, prinCipalmente o pagamento do serviço da dívida externa. A partir daquele
momento, procuramos equacionar os problemas na área
financeira. como havíamos procurado equacioná-os na
área comercial. Conversamos primeiro com as autoridades do próprio Fundo Monetário Internacional, depois
com os principais banqueiros na pr<tca de Nova Iorque,
aqueles que têm um maior nível de operações com oBrasil. E fomos. a partir- daí, procurando equacionar o
problema de financiamento do balanço de pagamentos,
para os meses que faltavam em 1982 e para o exercido de
19gJ.
As promessas e a garantia de que não nos faltaria o
apoio, nem dus instituições internacionais, como o Sanc_o Mundial c o Fundo Monetário, principalmente, nem
dos governos amigos, como as primeiras declarações do
Tesouro Norte Americano. e nem da comunidade financeira internacional, que ba\11ia nos acompanhado desde o
princípio da primeira manifestação da crise em 1974; à
garantiu de que nós podí:Jmos negociar de pé, de que nós
poderfamos contar com o apoio necessário para promover o equacionamento da nossa dívida externa, sem descumprir os nossos compromissos, sem desacreditar a
confiança c a credibilidade que o País, por geraçõ_es, havi<.~ construído nos mercados financeiros internacíonais,
nós_organizamos o programa de financiameiltcl para o
b<,llanço_dc pagamentos em 1982 e 1983. Muitas pessoas
criticum a forma como nós recorremos aos financiamentos de curto prazo, para completar a cobertura do balanço de pagamento em 1982. Porque estávamos acostumados - e esse ê o ponio saliente da nÕssa polítiC-a de
endividamento externo - estávamos acostumados a
uma programação da dívida ex.terna em que só recebemos financiamentos de longo prazo, só registramos emw
préstimos financeiros com prazo de 8 anos, com 30 mes.es de carência.. De forma que, o perfil da dfvida externa
brasileira é perfeitamente distribuído ao longo de um
perfodo largo e pode nos permitir o pagamento das
amortizações e do serviço da dívida sem interromper o
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cur:>o desses financiamentos, as tax:Js de investimentO na
economia doméstica e as taxas de desenvolvimento da
economia nacional.
Mas, nesse momento n::ío havia campo, nUo havia ambiente pura negociar esses mesmos empréstimos, que,
pelo C(llltrário, começavam a se retrair, começavam a se
encurtar as linha:> de crédito de financiamento na área de
comérdo e nas operações interbaricârias, 'côlocanao de
f:.tlo em risco a complementação do programa financeiro
pata 1982. Aí recorremos, sacamos as nossas reservas no
Fundo J\:lonetário lntcrnacional, vendemos as nossas reservas e-m ouro, sacamos as nossas disponibilidades nos
bancos inte-rnacionais, u(iliz:Jmos os instrumentos que
estavam nas nossas mãos para cumprir essa program(lr,;ão até- o fi nu\ de 1982. enquanto realizávamos aS negoçiaçàcs nus diversas frentes para criar os chamados
empré:,timos-pontc, que nos assegurariam transpor esse
período de di!1culdades até o ano de 1982, e consolidar
as negociações paru uma programação definitiva em
1983.
Poi com esse apoio, foi com u certew de que nós receberíumos toda essa assistência das diversas fontes de re·
cursos que nós inicf<tmos a tomada de re-1:ursos do Fundo
Monetário, utilizando os nossos direitos especiais de gi·
ro; que nós solicit'-lmos os primeiros adiantamentos ao
Tesouro norte-americano, que nós fizemos os
empréstimos-ponte com a comunidade bancária ínterna·
cional c, a punir daí, entramos cm 1983 com um progra·
ma ~ólido. com um programa coerente e raCional que estú, hoje, traduôdo nos quatro projetas, um, dois e três,
que apresentamos à comunidude bancúria em 20 de se·
te-mbro do ano passado.
01egotmo~ ao fim de 1983 sem recorrer a nenhum proçesso vio!t:nto, sem comprometer a nossa credibilidade e
sem reduzir a confiançu, que, no~ meios comerciais e financeiros, se depositava no compurtamento do Brasil; e
no dia 20 de setembro de I 982, apresentamos à comunidade bandtria um programa completo de financiamento
c !.:obcrtuiLt do balan~o de pagamento em !983, e no dia
28 de fevereiro, assinávumos os contratos referentes ·aos
Projetos n\' r e n~ 2, assegurando, pelo primeiro, uin fi.
nailci:.uncnto de recursos novos da ordem de 4 bilhões dt:
dólare:,, que era o que nós prevíamos para. financiamentos adicionais do sistema bandrio para o Brasil, em
1983, c ass.cguranlio, automaticamente, o refinanciamento das amortiLações devidas ao sistema bancário tumbém nesse ano corrente.
As linha.s de crédito para o comércio, chamado Projeto J, foram negociadas, tambêm, com centenas de bancos. L um processo mais lento, mais difícil, menos visível
do ponto de vbta dos números e do compromisso de
cada um, mas uinda assim, ficaram perfeitamente delimitadas c foram as~eguradas, de certa forma. a reposição
dos níveis anteriores fixados cm trinta de junho de 12_82.
As linhas interbancárias, que utilizavam as agências dos
bancos brasileiros no exterior, tambêm foram equacionadas dentro do mesmo programa, com mais dificuldade.-. que nos projeto:~ I e 2, foram caminhando mais lentamente-, c hoje cncontram-~c ainda no processo de repor
>::ssus mesmas linhw., aos níveis de trinta de junho de
1982.

O grande fatu e a grande realidade, que nós confrontáM
vLtmos nessas negociações, é que estávamos diante de
uma nova conjuntura financeira internacional, estávalnos diante de. uma ·nova atitude da comunidade bancária intcrnaciomli; não podíamos contar mais com o
mcsõw -anuxo de recursos financeiros que havia sustcnM
Lado o processo de desenvolvimento eCDnômico pela via
de financiamento do balanço de pagamentos nos anos
ante-riores. A comunidade bancária internacional estava
reticc.otc c- retraída, os pequenos buncos do intCrior dos
btados Unidos e da Europa, os bancos regionais, que
haviam sido a grande rede de colocação dos empréstimos
organizados através dos .sindicatos bancários ou dos chamadol> duh dea/s, com grupos de bancos, já não representavam mais uma possibilidade de finaric-iamento,-era
a dura realidude da retraçi'io do sistema bancário internacional, com rdaçào ao problemu da reciclagem _ga
divida mundial que vinha sendo f~ita tranquilamente_ até
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ou setembro de i 982. Nós tínhamos que rea\mcn-

!c confrontur es. . a realidade, Não há nos mercados financeiros internacionais a mesma disposição ou a mesma
disponibilidade de recursos que nós, do Brasil, havíamonos hahituado a utilizar para financiar os dlijicit.l' dobalanço de pagamento.....

Nilo era mais o caso de programarmos as nossas conta:-. c.xtcrnas com base num crescente endividamento.
Tcriamos que fazê-lo ú luz dessa realidade. E tomando
por base rcalmcnte <lS possibilidades de levantamento de
novos recursos ou de consolidar a dívida anterior pela
prórri<.L disposição do sistema finariCeiro intcrn"acional,
nós tivemos quc refazer a estratégia de ajustamento do
nosso balanço de pagamentos para 1983. E é isso que se
costuma dizer que programamos de baixo para cima.
Não h<.tVia mais do que uma po:-;sibilidade de sustentar
um déjiâr -do balanço de pagamentos maior do que sete
bilhões de dólares, seis bilhões c novecentos, para ser
preciso, em relação à programação aprovada pelo Con~
selho Monetário Nacional. Esse era o dado sobre o qual
nós deviamos construir todo o arcabouço da estratégia
da nossa política externa paru 1983. Nós não temos condü;õcs de fazer o déficit que fizemos em l 980 - I I bilhões dt: dólarc!"i- ou em 1981, ou 1982- 14,5 bilhões
de dt~/1át do balanço de pagamentos em 1982, Nós não
poderíamos prosseguir nes:s_e percurso. Não tínhamos
condi~.;õcs de esperar a mesma re.~pos.ta da comunidade
financeira internacionaL E contra um défidt do balanço
de pagamento de 14,5 bilhões de dólares em 1982, por
força de drcunstãncias, tivemos que programar, no balanço de pugumentos de 83, !ll'Il sféfiât d_e menos da metade, ou scja, 6,9 bilhões de dôlafCs para úansações corrente.~.

Agora., como chegar u 6,9 bilhões de dólares, ao limite
dessa possibilidade de endividamento externo, com os
déj{át.\· ou os pequenos superávits ex:perimentados nos
anos anteriores'!
Nós tínhamo!> mais que pagar cerca de lO bilhões, e
neste ano, cerca de 9 bilhões de dólares de juros, mais os
itens da conta de serviÇos e, na veráade; nãO podíamos
resolver a equação senão através de um importante, de
um sub:>tancial .mpt•rái•Ít na balança comercial.
Progn1mamos para este ano um superãvit de 6 bithões
de dóbrcs, que resulta de exportações estimadas em 23
bilhões de dólares c importações da ordem de 17 bilhões
de dólares, que poderão, numa hipótese alternativa, ser
22 bilhões de dólares de exportação ou 16 bilhões de
dólares de importação, sempre com o mesmo objetivo de
akançur os 6 bilhões de dólares de superávit,
Esse é o esforço que nós vainoS ter que realizar para
complel:lr o quadro das negociações financeiras.
,
As negociações financeiras e-stão concfuíáas, a cobertura finam:ciru do déficit do balanço do pagamento para
19SJ, com 6,9 bilhões de dólares cm transações corren~
tcs, est{t completado, estã concluído. Só nos resta, agora,
produ..:ir exportações de 23 bilhões de dólares em 83 e
apresentar um superávit de 6 bilhões de dólares.
Será que este objctivo é um objetivo longe c fora das
nossas possibilidades'! Parece que não. E nós entende~
mos que, absolutamente, não. Porque, somando as n_ossas possibilidades de exportações, em comparação com o
que nós jô fizemos em 1981, esses resulwdos se mostram
perfeitamente viáveis: nós já exportamos 23 bilhões de
dólares, mais de 23 bilhões de dólares. em 1981; estamos
programando 23 bílhões de dólares de exportações em
19!0, cm termos de dólares nominais. Se tomarmos em
r.:onsideruç~to que nesses dois anos:, podemos ter uma inflação de cçrr.::.Ldc lO% nos E5tados Unidos; esses.-númr:ros, em termos reais, são diminuídos em cerca de 10%, e
somando as nossas possibilidades de exportação de pro~
dutos primários de scmim<J.nufaturados e de produtos industrializados, á noSsa convicção, com ós "novos iricenti·
vos, (.;Ont a desvalorização cambial procedida recente·
mente, (.;Om o estímulo que tem recebido os exportadores, (..'Om a manutenç-ão do credito prêmio, com a assistênda na úrea financdn1, com a sustentação dos mesmos
níveis de taxas de juros alocudas a produções exportáveis, é que nós vamos realizar esse objetivo.
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E: vamos rculizar também o objetivo das importações
eril torno- dC 17 bilhiks de dú!arc::;, porque já, no ano pussuJo. th:cmos uma redução das importações para 19 bilhôe::. de _dóbres. estamos vendo uma redução importante na:-. r.~uantidaJe.-; de petróleo imporwdo, estamos assistindo uma qucdu importante nos preços do petróleo impo-rtudo. o que vai aliviar us nossas importações, do ponto de vista de importaçôc,_.., da fatura do petróleo em 83;
estamos rCúUzindo as importaçúes do setor público, porque vão se reduzindo também u demanda de i_r_nportuções para os grandes projetas nesse setor que estão cm
fase de !•.'onclusào. As grandes importações para hidrelétrkas, para :.1 indústria siderúrgica, para transporte ou
comunicações, estão neste ano muito mais reduzidas, em
refitçlw ·ao que foi e-m 1982. As.i!_llport~ÇõeS-de ltai_i,u, âe Tueuruí, de Tubarão, a expansão da indústria siderúrgica, estiio hoje reduzidas em relação ao ano passado.
De modo que, sem forçar ou sem fazer recair sobre o
sctor privado u p:1rtc mais importante dessa contenção
nas importa~õcs, a nossa programação indica que é perfeitamente viúvcl, ao lado das exportações de 23 bilhões
de dólares, um total de importações rr:J.e 1_7 bi!hões de
dólares. E aí teríamos equacionado devidamente os nossos problemas na úrca interna, na área do balanço de pag:tmcnto. A partir dai creio que o esforço será o de retomar os mercados perdidos, principalmente nas áreas nova~ conquistadas nos ü!tirnos anos, pelos esforços dos
nos.~os exportadores, m::mter por todas as formas a motivação na úica das CXport<1çõei e sustei'liar-u_m clima de_
eÕnJ1unça de que css<1S dificuldades e os percalços que
atravessamos atualmente, principalmente se advindos da
área externa, estão sendo confrontados com a racionalidade de uma estrátegia na política económica que leva
na direção certa. Neste momento iremos ter um trabalho
penoso, difíciljJ"ara fazer com que a recente desvalorização cambial seja realmente um processo de-transferênw
ciu de renda para o setor exportador e que aumente a capaeidade de competição dos nossos produtos nos mercados intcrnucionais e que responda, por essa via, ao desafiO da elevação das exportações, como ocorreu em 1980.
Depois do ajustamento cambial de 1979, quando as
nossas exportações estavam em pouco mais de quinze bilhões, aumentamos as nossas exportações, cm J 980, para
mais cineo bilhõe!> de dólares.
Nós não esperamos essa mesma resPosta para 1983,
porque:- a situação mudou, porque a conjuntura é diferente, porque as dificuldades existentes hoje nos Países
cm desenvolvimento, com maior rítimo de desenvolvirilento que -Yínham oferecendo no mercado auspiciosop.ant os nossos produtos de exportação, essas dificuldades ainda estão presentes e, possivelmente, só serão supentd<JS ao longo do ano, ou num processo mais longo.
Começam a surgir -no cenário internacional as primeiras indicações de que aqueles fatores que representaram
os pomos mais negativos para comprimir a ecOnomia
nacional, comt..-çam l.\ atuar num sentido diferente: as taw
xas de juros que sobrecarreg<~.ram o balanço d~ pagamento, os preços e a demanda dos nossos produtos de
exportação apresentam hoje uma tendência nítida de
declínio. Os preços do petróleo que, realmente, tumultuawm e desequilibraram o balanço de pagamento a
par! ir âc 1974, t: novamente a partir de 1979, taiiibéin es~
tifO sendo-redUZidos a níveis que, em termos reais, estão
um pouco acima- dez ou doze por cento- dos níveis
de 1974.
E a rC:cessüo mundial, que jã é uma presença há mais
de nove ano!> nos grandes países industrializados, começa <.1 dar sinais de que realmente atingimos os pontos

mub baixos no processo de recessão. Para este ano
anuncia~se

uma possibilidade de recuperação da econo~
mia amcrieana, uma taxa de crescimento econõmico da
ordem de 4%. Poderia ser o início de um movimento que
se- propagaria pela E-uropa e pelo país6s
desenvolvi·
mcnto e acabaria representando, também para o Brasil,
u.C!;tímulo de que estamos precisando p<.1ra voltar aCres(..'"Cr nas wxas que:- crescíamos anteriormente.
Essr.: trabalho está sendo realizado. Esse esforço é um
esforço di{\ rio, no qual estamos, realmente, procurando
as.sodar tod:.ts as vontades nacionais, procurapdo incutir
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confiarwa nos empres[trios nacionais, nos lavradores.
nos exportadáre.~. pan1 que esse processo possa ser sustentado com continuiJadt:, e cqnvictos de que as resposta:-. st..'rào dadas brevemente, para repor o- País nos caminhos do progresso económico e social.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado, Srs.
St.:nadorcs. I Muito hem.' Palma.\. O orador é cumprimentado.!

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Antes de dar a
palavra ao primeiro orador, vou suspender a sessão por
cinco minutos.
( Suspen.~a à.~ 15 horas e 35 minutos, a sessao é rea~
berta às 15 horaJ e 42 minutos.}

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~Está reaberta
a sessão,
Concedo a pãlavra ao-nobre Senador Severo Gomes,
O SR. SEVERO GOMES (Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Sr. Minstro_Ernane Galv~as, quero, preliminarmente,manifestar o_ meu agrado com este reencontro. Fomos
companheiros, há Cerca de 20 anos, na direção do Banco
do Brasil, estamos, hoje, separados por posições polítiC'dS diferentes, mas certamente ainda juntos na reta intenção de trabaJharmos pela independência do nosso
País e pelo bem-estar do povo.
Sr._Ministro, o Brasil vive, hoje, talveZ o peffodo mais
dificil de sua história. Vivemos corO a maior inflação de
todos os tempos, a maior taxa de juros do mundo, uma
assombrosa dívida externa, cujos limites precisos desconhecemos. As finanças públicas, engolfadas no caos basta lembrar que só o serviço da dívida interna, hoje,
monta a valores superiores àqueles do Orçamento que
vem a esta Casa para ser aprovado. Assistimos à maior
recessão do pós-Guerra. O desemprego crescente,
ameaça de profundas perturbações na nossa estrutura
produtiva, as empresas privadas e públicas ameaçadas de
ruína, a indústria, a agricultura.
Estamos ameaçados até de um esgarçamento do nosso
tecido sociaL E as perspectivas são de agravamento, e
um agravamento que fica mais nítido na medida, e principaJmente, em que a política brasileira, hoje, se transforma numa adequação aos princípios estabelecidos no
acor.do com o Fundo Monetário Internacional, uma
política que tem sido de_ passividade diante das pressões
externas do sistema fianceiro. E V. Ex•, aqui, escreveu,
com realidade, todas essas pressões, toda falta de ajuda,
todas as dificuldades que, de uma certa maneira, revelam
o confronto que o País tem com relação aos conflitos de
interesses entre o nosso País e aqueles que têm conflitos
de interesses mais pesados,
Eu queria lembrar que esse agravamento aparece hoje,
depois da assinatura da Carta de Intenção e dos diferentes acordos que desconhecemos, com duas questões im~
portantes: a primeira~ que· é-O decreto-lei -que altera a
política salarial e que já está inscrito na Carta de Intenção, um decreto-lei que vai jogar sobre a massa dos
trabalhadores, ainda mais, além do desemprego, além da
-suas iflcertezas, a redução do seu salário. E a outra queslãoe a da maxidesvalorização. V. Ex•, no relatório que
trouxe a esta Casa, mostrou, como exemplo do passado,
a maxidesvalorização de 1979, e diz o seguinte:
..Com ess_e objetivo, adotou-se, em dezembro de
1979, uma série de medidas, Dentre estas, merece es~

-pedal--ciest'dque-a -desvalorização do -cruzeiro· em
30%, sem prejufzo da manutenção da política de mi~
nidesvalorizações periódicas.
A recuperação do ritmo de nossas exportações,
após a maxidesvalorização, foi extraordinária; nossas vendas externas cresceram 32% entre 1979 e 1980
e 15% entre 1980 e 1981, ... "
Ora, V. Ex~ sabe que, após a maxidesvalorização, foi
estabelecida a prefi.xação da correção cambial, de tal
modo que os efeitos da maxi foram anulados pratica~
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mente nos primeiros quatro meses de 1980 e que, portanto, o crescimento das exportaç-ões estaria ligado a outras
razões, a outras questões, e não à maxidesvalorização.

Mais ainda, V. Ex' mostra, na página 38 do seu relatório, as principais variações negativas na nossa exportação que estariam a indicar a maxidesvalorização.
Ora, o que nós verificamos é que- praticamen1e- nós temos dois pulses industrializados aqui, Países Baixos e
Alemanh<.~ Ocidental, com uma redução dos Países Baixos de 350 milhões _de dólares, e Alemanha Ocidental em
100 milhões de dólares, num total de reduções _de 2 bilhões e_ 780 milhões.
V. Ex' relatou, com muita precisão, que todos esses
pafses subdesenvolvidos estão hoje_ obrigados a u_m fechamento abrupto de suas importações. A isso já se referia o Ministro Delfim Netto na conferência que fez na
Escola Superior de Guerra, no ano passado.
Quer dizer que na área dos países industrializados praticamente nós não fíVemos esse tipo de contração. E é
preciso lembrar que no ano de 1982 nós não tivemos
uma queda do _volume físico das exportações, nós tivemos um crescimento de 1,3, nós tiVemos é uma queda de
preços, se não me enganO -17%, e ísso levaridó -a Uma: queda das receitas de 15,6%. Mas, na verdade, nós ainda estávamos mantendo a capacidade de competição.
A questão que se coloca é de que as dificUldades de exportações estão muito nlais ligadas a problemas de mercado de que a problemas de preço. No entanto, essa maxidesvalorização trouxe, como Conseqüências imediatas,
primeiro, o grande crescimento de_endividamento das
empresas brusileiras, privadas e públicas, todas elas
ameaçadas, hoje, de ruína, em f•ice desse eno:rme cfi::sc1mento de endiYidamento que já vinha sendo agravado,
no curso do tempo, pela prática das taxas de juros vigentes no País. Além do mais, como efeito da maxi, temos o
quê? O crescimento da iriflaçãO. As-infói'riiações-Cfúe temos é que no mês de março a innação ou chega a to% ou
ultrapassa a 10%.
Enfim, nós pretendemos, hoje, seguir o quê? Um_'!
poUtica passiva, de acordo com as imPOSiçõeS do Fundo
Monetário Internacional, que interpreta a vontade e os
interesses dos países industri;.~lizados. O qUe aConteceU
com os países que realizaram essa proeza? Em 1982, o
Chile. Com relação a 1981, teve um decréscimo do PIB de
10%, de 21% na produção industrial, de 12% na produção agrícola, e de 60% na construção civil.
Um recente a_rtigo p·ublicado na Euromoney, que tem o
título sinistro de "Horizonte perdldo", relata as questões
dos países subdesenvolvidos, e mostra que o México que
tem, hoje, jú 11 milhões de desempregados, se seguir o
receituário do Fundo Monetúrio Internacional, poderá
chegar a 1985 com -mars de 4 milhões de desempregadõs.
Estamos, assim. com uma política de pa~si~idade
diante da in-gerência do Fundo Monetário Internacional
nos assuntos internos do Bmsil.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Interrompo o
orador para fazer uma consulta ao Sr. Ministro Emane
Galvêas, se S . .EK! prefere responder pergunta a p_ergunta, somando o tempo glob;.~l de 20 minutos. Penso que aí
o debute ficaria rTwiS intereSSãnte para o Plenário do Senado.

O Sr. Emane Galrêas- Sr. Presidente, se eu não estiver quebrando nenhum princípio regulamentar destaCasa, ou norma de trabalho, eu preferiria responder a cada
um dos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)entre V. Ex~ e o.Senador Severo Gomes.

ê

um acordo

O Sr. Ernane_Galvêas- O que faço com muitõ-agrãdo.

O SR. SEVERO GOM_ES - Estou à disposição do
ilustre Ministro Ernane Galvêas, ao terminar minha
questão, para- Que-s. Ex• poss;.~ responder e também debater. Tenho uma _questão a mais para colocar.

Como disse recentemente o Canch-eler Helmut
Scbmidt, para que não paire dúvidas a respeito da atitude do Fundo Monetário Internacional, em recente trabalho tr;,~duz_ido no Br<:~,sil. na revista Senhor. e também no
O J omal do Brasil:
"'Créditos recente~ a pafses deve4~.!:~S preci~am
envolver o Fundo Monetúrio Internacional e o Banco Mundial, para fixar não apenas as condições referentes aos termos financeiros dos empréstimos,
mas, também, a política económica nacional do país
devedor."
Ora, Sr. MinistrO, a nossa Constituição diz no seu art.
81, falando das atribuições do Senhor Presidente da República:
te

.. Art. 81 Compete privativamente ao PresidenRepública:

d;.~

X -celebrar tratados, convenções e a tos interad referendum do Congresso Nacional."

n;.~cionais,

Isto guarda coerência com o art. 44, que diz;
''Art. 44 É da competência exclusiYa do Congresso Nacional:
I - resolve_r_definiti...amente sobre os tratados,
convenções e atas internacionais celebrados pelo
Presidente da República."
O espírito desse preceito é de que todos os compromissos que venham a comprometer o País, o seu futuro, o
seu trabalh0. a sua ordem produtiva, devem precisar
passar--por esse ciivo dos-rePresentantes do pOvo.
A..compreens~o clara da Lei e dos fatos mostra que os
acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional, por ni:io terem sido referendados pelo Congresso
Nacional, s~o eles ineficazes. Quer dizer, o Brasil não estú obrig;.~do ;.~o cumprimento dos seus termos.
Pergunto a V. Ex~: Por que não enviou o Governo,
para apreciação do Congresso, os termos desse compromisso? Ainda pretende fazé-lo, para que esses acordos
co-nquistem-ou não<~ eficácia que hoje não têm, ou essas
questões permanecerão como estão, .. ao arrepio'~ da
Constituição?. Muito obrigado.

Q.Sr_ Emane Gah·êas- Meu estimado amigo, ilustre
Se.nado;:_Severo Gomes, a quem me honra uma amizade
de mais de 20 anos e de termos trabalhado, em muitas
oportunid;.~des, na direção dos mesmos objetlvos elevados do interesse nacional:
Eu diria que nós não estamos separados, atualmente,
mas irmanados com os mesmos propósitos de servir à
causa pública e de trabalhar para encontrar os caminhos
mais corretos, mais rápidos rara dar solução à crise que
confronta u sociedade brãsileira. Vejo que as- preocUp;.~ções de V. Ex~ são t;.~mbém as nossã"s preocupações.
Entendemos que as dificuldades são muito grandes e que
os caminhos que temos que percorrer são muito árduos.
o' mundo atravessa ta!Yez a fase mais difícil de uma
conjuntura económica não experimentada após a grande
recessão dos anos 30, e o Brasil, como disse V. Ex~. possivelmente a fase mais difícil da sua história económica
desde então.
A elevação dos preços do petróleo e as dificuldades
que encontramos para superar a crise energétiCa instaurada a partir de 1974, na verdade representaram um empobrecimento para o País. O que nós sentimoS hoje, em
ter~os não sÓ-de ~ifiCuldades, mas de agiaYamerlto_~as
possibilidades -de investimento o~ de expar{são da Produção nacional, é, realmente, o peso que representa esse
einpobrecimento em função da elevação de preços do petróleo e da transferênCia de renda para o exterior. Fomos
vítimas dessa situação, fomos apanhados no meio desse
torvelinho, e não tivemos condições de interf~rir no processo senão u.sando as armas a nossa disposição, para
realizar uma política econômica racional, e para termos
uma política monetária, fiscal e cambial adequada às no-
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vas variações da conjuntura económica. Não há dúvida
de que temos problemas sérios para atingir esses objetiYos.
~ão é ~ó uma questão de preços, como disse V. Ex~, a
equação de nossos problemas de bal;.~nça de pagamentos;
é um problema de mercado. Fiz questão de destacar aqui
como pouco a pouco sendo afetados também pelas mesmas condicionantes os países novos que representavam
mercados novos para os produtos de exportação do Brasil. Tivemos o peso das taxas de juros sobre o balanço de
pagamentos. <~ retração da demanda, a queda dos produ~os primários, e ::t mesma coisa ocorreu nesses ou_tros paí_ses_ql}~e .,.-inham aceleradamente comprando maior volu~e d_e produtos n;.~cionais. Não podemos, entretanto,
nos curvar a essas dificuldades, mas, pelo contrârio, temos que redobrar os nossos esforços para fazer o diagnóstico certo que V. Ex' fez, de que não é só uma questàO-.de preço. Os_ preços determinados no mercado inter~
m1cion;.~l Yào coritfnuar sendo determinados no grande
mercado internacional. Vamos acompanhar a evolução
dessa conjuntura, n;.~ expectativa de que a retomada de
desenvolvimirlto nos grandes países industrializados
também faça retomar o curso de expansão do comércio
internacional, e que as qued;.~s das taxas de juros reponham novamente, nos termos que desejamos, nos termos
normais, os preços de nossos produtos de exportação.
Mas v<~mos ter que trabalhar mais. Se reduzirem as nossas possibilidades no México, na Venezuela, no Chile, na
Argentina, na Nigéria, em Angola, em Moçambique, em
Marrocos. no Oriente Médio, vamos ter que procurar
outros mercados, ~·Umas ter que abrir novas oportunidades para as nossas exportações, porque esse é realmente
o trabalho mais importante que temos que realizar hoje,
para conviver com as dificuldades internacionais.
O recurso ao Fundo Monetário n1lo foi apenas para
buscar a ingerência de uma instituição lnternadonal
sobre os problemas internos no Brasil. Tính;.~mos que
realme-nte nos ajustar a essa realidade nova do mercado
financeiro. Precisávamos fmanci;.~r os nOssos déficits do
b<llanço de pagamentos, diante de uma nova conjuntura
financeira internacional. e esse trabalho começava realmente pelo apoio que nos pudesse prestar o Fundo Monetário, não porque o mont::mte que o Fundo Monetário
pode emprestar ::tos países associados, especialmente no
caso do Brasil, sej<1 a quantia necessária e suficiente para
dar cobertura ao déficit do balanço de pagamento; mas,
é que não só complementa esse.s financiamentos, como o
Fund0 Monetário é uma parte essencial para refazer a
confiança abalada do sistema financeiro inte.rnacional,
em matéria de fin;.~nciamento dos países em des_envolvimento e especialmente com r~lu.çüo à América Latina.
Depois dos casos que aqui mencionamos, da Polónia,
do México, da Argentina, do Chile, do Equador, do Peru, da própria Venezuela, inseriu-se o Brasil no contexto
da América Latina, e nós passamos realmente a ter muito mais dificuldades de acesso à comunidade banc_ária internacional. O Fundo Monetúrio Internacional represent;.~ para nós uin aporte importante de recursos, e representa também um instrumento importante para conciliar
os interesses da comunidade bancária internaciOnal Com
os nossos interesses.
To-dos o!,\ qlie leraffi os estatutos do Fundá Monetário,
e que acomp::tnh;.~m esta instituição desde a sua criação,
sabei1) que o -Brasi_l fo_i:_llm d_os _primeiros a dialogar para
a su_;t ,cr_iaç4o _e ~m qo~ prímeíros a subscrever ãs cartas
do_ Fundo Monetúrio, cujos estatutos foram submetidos
ao Congresso Nacional e aprovados pelo Congresso Nacional, estabclecendQ_as_ margens de negociaç5o ou de
P~SSibÜidade-de utilizaçà-~ -doS seus recursos, quando esses recursos fossem necessârios ao financiamento de parte do balanço de pag3.Tr1enTO do--Brasil.
As cartas de intenÇ_âO foram divulgadas amplamente
para conhecimento público várias yezes,_ anteriormente,
recorremos ao Fundo Monetário Internacional, é verda-
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de que em quantidades menores e em situações diferentes, mas sempre dentro do mesmo princípio de que estávamos respaldados por um estatuto aprovado pelo Con-

gresso Nacional.
Não vai nisso, e é fácil verificar as condiçõeS de ii.ossas
negociações no FMI, que não passamos d'agora em
diante, em função dos nossos compromissos com-o FUndo, a seguir uma política passiva, como dizia V. Ex• Nem
também creio é o caso de se compa"rar a nossa situaçãO
com a do Chile, porque anteriormente o Chile não estava
submetido a essas mesmas regras, porquanto escolhera
um percurso diferente para solucionar os seus problemas
internos. Apesar de ter tomado tQdas as medidas que pareciam coerentes e racionais para resolver seus proble~
mas, a administração do governo chileno descuidou da
taxa de câmbio. Enquanto promovia uma estabilidade
interna com sacrifício para as atividades econômicas no
processo de reajustamento, deixou d6fasada a sua taxa
de câmbio e pagou por essa defasagem um preço caro,
que V. Ex• traduziu nos números aqui mencionados.
Por isto mesmo, ao lado dessas medidas, e sentindo
que estávamos diante de um processo mais difícil do que
aquele que_dignosticáramos anteríormente, não tínhamos outro caminho senão mobilizar todas- as fontes de
recursos necessárias para financiar o balanÇo de pagamentos, estivessem, elas onde estivessem, incluindo o
Fundo Monetário,- do qual sõmãS membros-natos, para
o qual contribuímos com o nosso capital, com os apartes
dos nossos recursos e, a quem, em muitas oportunidades,
emprestamos parte das nossas reservas em direitos especiais de giro.
A idéia era associar toda essa problemática do fiilanciamento do balanço de pagamentos e criar as condições
para que as nossas exportações, para que os resultados
desejados na balança comercial pudessem ser cumpridas.
Quando percebemos que a competição interriaCioõal era
adversa, que a mobilização de todos os esforços não estavam produzindo os resultados necessãrios., que começávamos o ano de 1983 seni as respostas que estáVamos perseguindo, e que o caminho das exportações não
era o desejado, pelo contrário, apresentava ainda um
descenso perigoso para completar o quadro do balanço
de pagamentos em 1983, recorremos novamente à desvalorização cambial, não para traduzí-Ia numa inflaçàv
maior do que desejada, sabendo que no primeiro ·momento, com a desvalorização cambial da ordem de 30%,
haveria reflexo sobre os preços,- e sabendo que poderíamos ter um índice de preço em março maior do que
aqueles que comumente temos nessa altura do ano. V.
Ex~ verá que grande parte dos fatores que vão responder
pelo índice de preç·os em março ainda estão relacionados
com a alta de preços dos produtos de alimentação.
A maxidesvalorização está, de certa forma, limitada
pelas medidas complementares que foram adotadas pelo
Conselhá Monetário NaciOnal e pela administração do
Governo brasileiro.
Não foi uma opção simples. Não foi apenas uma
opção. Foi o reconhecimento de uma medida absoluta·
mente necessária para Que oS nossos Objetivos se cum~
prissem.
Muito obrigudo, eminente Senador Severo Gomes.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao f10bre Senador José Lins.

Concedo a

O SR.·JOSt LUIS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ERNANE GALVEAS (Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, eu queria agradecer ao prezado amigo
e nobre Senador José Lins as amãveis referências aqui
féitas à equipe do Governo, a ·quem coube essas negociações numa fase tão difícil da conjuntura nacional e internacional. Talvez, pela amizade, pela bondade de seu

cOração, o Senador José Uns tenha-nos imputado maior
eficíência do que aquela que humildemente nós reconhecemos não ter, Mas acho que S. Ex• destacou, com bastante propriedade, os aspectos relacionad~s com a credi_- __
bi!idade e a confiança que a administraçãO aluai do Governo João Figueiredo representa do ponto de vista das
nossas- n-egociações internacionais, quando muitos outros países não se an~eciparam nas medidas de ordem
econômica e nas políticas de ajustamento das suas dificuldades, especialmente na área externa, e depois tiveram queJ01zê-lo no curso das negociações com o Fundo_
Monetário Internacional, essas discussões, essas negociações_, ao lado de terem sido muito mais penosas, representaram um processo muito mais lento, muito mais
longo. Porque nós h<1vfamos equacionado bem os nossos problemas, porque nós nos havíamos antecipado voluntariamente as medidas de austeridade Tl_ecessãrias
para enfrentar a crise mundial, nós nos apresentamos ao
Fundo Monetário Internacional com o mesmo progra·
ma que havíamos apresentado ao Governo, como um todo, ao Conselho Monetário Nacional e à op[nião pública
brasileira. O mesmo programa de política monetária, de
porítica fiScal e de programação do setor externo para
1983, foram esses_mesmos documentos, foi essa mesma
-estratégia, foi essa mesma proposição que foram apresentadás -no momeilto em qu·e nos sentamos à mesa das
conversações com o Fundo Monetário Internaciomi.l. E
por isto mesmo, meu prezado Senador José Lins, nós tivemos a resposta num tempo recorde, num tempo mais
-~ápido do que o de todas as negociações qu_e o Fundo vinha realizando com outros países em sitl!ação igual as
que negociava com o Brasil, E não foram pOr razões di~
ferentes em matéria de credibilidade e de confiança nos
meios ínternacionais, empresariais e especialmente finan_ceiros que nós reunimos os banqueiros, os principais
banCos internacionais, em Nova Yorque, no dia 20--de
dezembro do ano passado, e no dia 28 de fevereiro, como
destacava V. Ex•, assinávamos os _contratos que havíamos tr;balhado, nesse curto período.
Acho difícil recusar à administração atual, à admini_stração do Governo João Figueiredo a resposta rãpída
que obtivemos em todos esses foros internacionais, para
os problemas que com eles discutíamos, fundados na_ estratégia da nossa poHtica econômica.
- V. Ex' destacou- e tenho orgulho de haver participado, de alguma forma, por um longo período, da administração póblica, mais de 40 anos servindo ao Governo,
como funcionário do Banco do Brasil, da SUMOC, Direter da CACEX, da SUNAMAM, do Minis-tério do F<i.~
zenda, ~o B01nco Central e no Ministério d_a FazendaV. Ex~ destacou que não se podem imputar erros importantes, na administração da política econômiCã.- do Brasil, quando as estatísticas mostram o longo período e a
longa tradição de_ deSenvolvimento _econômico que o
País registra nas últimas décadas. Taxas seculares de
mais de 7,5% e o resultado extrãordinário, VerifiCado no
período de 1968- a 1974, quando atingimos cerca de
11,5%, em média, de desenvolvimento económico e em
termos reais. Mesmo durante_a crfse do petróleo, mesmo
após a depressão do ano de 1975 e a recessão que se prolongou nos anos seguintes, a economia brasileira contitfuou Crescendo, mácê dos esforços, e eu diria, da adequação das políticas econômicas aos confrontos da conjuntura económica nacional e mundial.

----v: EX~ destacou bem o peso do petróleo e dos juros
sobrt: a economia micíonal, que empobreceu o País, e
que fez com qu1.· os brasileiros ficassem mais pobres, e
fo.ssem chamados a um maior sacrifício pa·ra responder à
crise. E ai, perguntou a V. Ex~, por que não a moratória,
qw; alguns advogam_,_que alguns propõem como uma solu~;ão para ·os problemas da área externa do Brasil? E,
complemento: qual a -cridibilidade do plano financeiro
do Governo para adequar o balanço de pagamentos e,
rculmcnte, não traduzir, em termos de depressão ou em
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termos de difir.:uldadcs de :.~tividade..<> econômicas ou desemprego, com a program:.~ç~o da área externa?
Vou-me pcrmítir, Sr. Presidente, ler um trecho do relatório c da exposição que cu trouxe a V. Ex~. para c_onhecimento do:-; Si-s: Senadores, para registro no Senado Federal. Agrade~;o ao nobre Senador José Uns por ter-se
.:.tnt~ipado c pedido a V. Ex~ que fizesse o registro desse
relatório, dessa t!xposição, antecipando a proposta que
pensava fazer a V. Ex~.
Mas, ~c me permite, vou ler apenas um trecho desse relatório. para responder à primeira das indagações do
nobre Senador José Lins:
"A connguração dos nossos compromissos externos, no quadro gera! de "encurtamento" dos mercados financeiros internacionais, não deixava dúvida
quanto às altcrnativus que poderíamos escolher
para resolver os problemas atuaís do bal01nço de pagamentos: a via das negoci01ções com os credores,
que incluía, obrigatoriamente, o recurso ao FMI, ou
a suspensão de pagamentos (moratória.)
A Polôniil, a Argentina c o México chegaram a
optar pela segunda alternativa. A Polônia, por falta
de total condições para tentar um refinanciamento
de sua divida junto à comunidade bancária interna~
cionuL A Argentina, porque, envolvida em um connito bélico de proporções, não tardou, porém, a re_r.:orrcr ao Fundo Monetário, tão logo pôde, como
r.:ondiçào neCessária à composição de Sua dfvida
com os bancos internacionais. E o México, por nào
ter, com a antec:cdéncia necessária, assegurado os fi.
nancitimentos temporários capazes de sustentar o
nuxo de pagamento de s_eus compromissos externos,
enquanto se process_ava a renegociação com os bancos c com o Fundo Monetário, o que veio a fazer,
em seguida.
A ~uspensào dos pagamentos internacionais, ou
a moratória, não é difícil perceber, traz conseqUéncias drásticas, do ponto de vista de credibilidade e
da continuidade dos financiamentos que amparam
tanto as operações de exportação como as de impor·
tação."'

Foi o nobre Senador Virgílio Távora que aqui na tribuna do Senado discorreu sobw os números, sobre a essencialidudc dos nossos produtos de exportação, sobre
os números ligados ao financiamento dessas exportações
e do::ssas importações, para mostrar que a suspensão dos
pagamentos criaria realmente um caos na economia nacional, se não fosse, evidentemente, cercada de outras
pi-ov!déncias que ::1 nossa credibilidade, a necessária c_onfian~a a ser impo:-;ta aofo mercados internacionais não
ilos -pcrm itia, no process-o das nossas negociações.

-0 Brasil é um País que, habitualmente, recebe do
exterior uma mussa de finanóãmentos sem a qual
dificilmente poderia sustentar o ritmo regular do desenvolvimento do seu comércio exterior e do desen~
Volvimento económico- interno.
Operações rcaliLadas_por mais de 100 agéncins de b~n·
eos br;~ileiro!-1 nos mercados internacionais, levantando
ro::cursos para financiar importações ou as nossas exportaçõc.s, estão também intimamente vinculadas à normalidade desse processo de não interrupção dos pagamentos.
A suspensão dos pagamentos internacionais, por
de um país, equivale à concordata, é fácil pereeber ,_no caso das empresas: com a moratória cessam as correntes normais de financiamento. Se a
empresa não dispuser de recursos e caixa suficientes
ou se, pela sua natureza não puder prescindir de certos insumos e matérias-primas, poderá sofrer sérias
conseqüências, até me.c;mo paralisar suas atividad~s.
Por isso mc.-.mo, nenhuma empresa é levada Uconçorduta sem, antes, despender todos os meios, todos
os esforços, para promover uma composição amigável e adequada de suas dívidas.
p~1rtc

Os países que são auto-suficientçs em carvão e petróleo, ncccssúrios nUo-só ao consumo de suas indústrias,
r.:omo cu dili<t antes aqui, mas aos transportes mais indispensáveis, aos navios nos portos, aos caminhões nas es-
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tradas, ao!> ónibus nas cidades, esses países que possuem
e.o;...-as fonte.-; de energia de carvão e de petróleo são, sem
dúvida alguma, menos dependentes do exterior e menos
vulm:r{!Vl:is do_quc os que não possuem essas fontes de

energia.
A i~so também fazia referência o nobre Senador
Virgi!io Távoru~ c-XibifJaOnúniC_r_os CoriVincentes:
To<.ht:-. essa:-; con.siderações, eu creio Sr. Presidente, Srs.
Senadorc.-., nlio podem dcíxar de estar presentes no momento cm que os representantes do Governo brasileiro
se sentam à mesa das negociaçõ_es internacionais.

Quem tem crédito, usa o crédito, não pede moratória.
Seria muito difídl a vafiar us conseqüências de uma solu~ào violenta, unilateral, que nós mesmos pudéssemos
tentar impor aos nossos credores, princípalmcnte à comunidade bancária internacional. Aí estão a PETROBRAS, a Vale do RiO Doce,- U:s empresas siderúrgic;as do grupo SIDERBRAS, utilizando importantes
montantes, mais de 6 ou 7 bilhões de dólares de linhas e
finanCiamento de comércio, que_não poderiam ser mantidas fosse outra forma das nossas negociações.
C: é por isso, meu prezado e nobre Senador José Lins,
que cu rc.~pondo negativamente iis propostas nessa direç::io.
Com relaçUo a sua segunda indagação, cu deixo registrado nessa exposição entregue à Mesa do Sen"adO aos
Srs. Senadores, um quadro onde ao lado dos resultados
efetivos do balanço de pagamento, em 1982, nós colocamos os mesmos itens do balanço de pagamento estimado_
para 19~U. Se nós aceitarmos a viabilidade dos objetivos
fixado:. paw a balança comercial, se nós aceitarmos as
difiwldadcs de alurgar u área d_os financiamentos externos, além dos 7 bilhões de dólares de déficit das transaçõcs _c_orrcntes, nós vamos ter uma necessidade de recursos externos para linanciur o délicit, mais as exportaçõcs brasileiras que são vendidas a prazo, c mais as
;.tmortizuçÕe!> da dívida já acumulada, cerca de 16 a 17
bilhJcs de dôlarc.<;. Neste quadro, n9 XV !II, nós especificamos as fontes de recursos para cobrir essa deficiência
de recursos. Começando com os i-nvestimentos de capital
de risco, que devem ser ampliados, com o aumento dos
linunciumcntos dos fornecedores e com o aparte de recursos das instituições linanceiras internacionais, especiulmcnte o Banco Mundial c o Banco lnteramerieano, e
mais os emrré.<;timos em moeda c mais as negociações do
Projeto r c do Projeto li, o que nos de_ixa, nobre Senador
José Lins, uma margem de segurança de cerca de I biw
lhi'lu e 600 milhões de dólares, considerando 800 milhões
de dólares a menos da rrogramaçlio do Projeto (] e 800
milhões de dólares a menos na programação dos Projetos III c IV. Se isso não ocQrrer, ainda assim temos uma
margcm de I bilh:lõ e 600 mi[hõcs de dólares que Podemos descontar, no caso_ de insucesso ou de percalço na
realização desses objetivOs. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem revi&.ão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Miriistro:
Fnr-ci quutro perguntas a V. Ex'. Na primeira quero
me rcl'erir__a esta questão do fechamento do balanço de
pagamcntu do :.1no corrente, às alirmaçõcs que V. Ex'.
fez, c rel'crcntcs t:.1mbém a este ponto da moratóriaj~ antccipadu peJo nobre Senador José Lins.
Sr. rvlinlstro, cl.i vou Ser-muito franco com V. Ex~.
muito l'r.:tnl:O para dizer que cu tenho direito de não acreditttr nas afirmuçõc_s _que V, Ex~ fez hoje, aqui, como tem
feito tantas vezes cm pronunciamentos, entrevista, por
C.'ite f'tlÍS al'ora. Adquiri e.-.se-direito como qualquer brasileiro ttdc.[uiriu, de du-vidar e de não acreditar na pata Via
da.s autoridades do setor económico do País, tais foram
os erros de rrcvis:io em matéria de balanço de pugamenw
tos de unos anteriores, de innação c de tudo o mais: erros
que o C<tdcrninho do nobre Senad_or Luiz Cavalcante, se
:Lqui estivesse, poderia atestar muito melhor do que minlws pr0prias palttVWs. Mas, não apenas dos erros, como, Lambt:m~ prin<..:ipalmente, das fa[sas informações
prc-swJas, cm vúrbs oportunidade.<;, quanto-à questUo da

dívida de l:urto pruzo, _quanto às reservas do País e, princir<tlmentc_, quanto à questão do recurso ao Fundo Monetário lnternac_i_onal. E:.tá_aqui, na exposição de V, Ex~.
e V. Ex~, também, verbalmente, se referiu da mesma forma. Página 51:
Em scte.mbro mesmo, em Nova York e Washington, foram lançada.s us primeiras providências visando a equacionar o problema brasileiro face à
precipitaç~o da crise financeíra:
Setembro de 1982. Adiante, logo na mesma página:
A assistência linanceira do Fundo Monetário Internacional parecia imprescindível, não só pelo
liporte dc recursos do "Financiamento Compensatório", como do "Financiamento Ampliado" etc.
E, t:ntretanto, Sr. Ministro, estávamos a dois meses
das eleições, cm plena campanha, e nós aqui, repetidas
vcL.es, u udvcrtir: o Brasil vai ao Fundo Monetário lntcrnadonal. E Y. Ex~. como todos os Ministros da área
econômica do Governo, negava peremptoriamente: "Jamais se cogitou disso, trata~se de uma invenção da Oposição" e, entretanto, as negociações_já estavam se processando c o empréstimo junto ao Tesouro americano foi
tonwdo nessa época com garantia de que o Brasil recorreria ao_ Fundo c pagaria com recursos do Fundo este
empréstimo-ponte. Isto por quê? O Governo disputava
eleições com seu Partido, o PDS, e Oào qUeria trazer ã
público <t informação verdadeira que poderia prejudicar
os seus resultados.
Por isso tudo, Sr. Ministro, V. EX-~ vai descUlpar a miTifi<i fntfiquláu, eu eu icnho diieit6 ti adquiri, Como todo
brasileiro, de não acreditar, de pôr em dúvida as alirmaÇõcS que V. Ex' faz aqui, dizendO que não haverá
nova negociação, que o balanço de pagamentos do ano
de 1983 está dclinitivamcnte fechado.
Eu mesmo faço meus cálculos modestos, na base das
informações pobre:> que temos, nós Congressista deste
Pub, na base das pobres informações que temos, faço os
meus cákulos e verifico- que faltam de três a quatro bilhõl:s, nos meus cá.ku!os, aind<:~, para fechar o balanço de
p_ugumcntos dc.-.tc ano.
Mas quem sou eu, pobre Congressista brasileiro, destituído dessas informações? Mas o Bankeks Trust, grande
banco americano, de Nova Iorque, banco credenciado
pelo Governo brusil~irO paru coordemi.r o famoso Projeto IV, o mais difícil dos Projetas, faz, tambêm, as suas
avaliaçõe:;, dizcndo que há, ainda, um furo a ser preenchido nus contas externas do Brasil em 1983, que ele estima entre quatro bilhões de dólares, numa hipótese atimista, c sete bilhões de dólares, numa hipótese pessimisSr. Ministro, não -vou me alongar -no prd.mbulo desta
pergunta, onde, repit.o, tenho o direito de duvidar e çiesaercditar dâs informações que V. Ex~ traz. Mas, a minha
pergunta é a seguinte, Sr. Ministro. Caso V. Ex~, mais
uma vez, tenha se equivocado e que ao curso do ano, no
meio do anO, qualquer mês de.<;te 83, haja necessidade de
o brasi!, mais uma vez, recorrer aos bancos, aos seus credorc.'i e pedir uma renegociação no sentido de cobrir alguns- déficits ainda existentes nas contas deste ano, porque V. Ex'' alirma que o saldo de seis bilhões é algo factível c, mais, vejo estupefacto que o Brasil prestou informuçõc."> recentes aos banqueiros americanos dizendo até
que poderia cht::gar a um saldo de sete_bilhões_de dólares.
Pergunto cu a V. Ex~. Sr. Ministro Ernane Galvêas: no
caso de que isto venha a ocorrere V. Ex~. mais uma vez
tenha errado, o que vai fazer V. E:e? V. Ex~ vai confessar
o erro? Pedir desculpas à Nação e demitir-se do cargo,
úU V. Ex~ vai tentar uma extensão desta moratória de fato. consentida, não declarada, continuando a pedir, por
favor, novos empréstimos, aceitando as taxas de juros
mais alta:> do mundo, assim como novas concessões em
termos de politica económica e, até mesmo, novas conw
cessões cm termos de venda de património nacional?
Ou. numtt terceira hipótese, vai V. Ex' rever o seu ponto de vbta, romper com o Fundo Monetário Internacional, declarar sobcranamcnte a moratória e exigir uma rencgoci<.Lção global d<t nossa dívida externa?
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V. Ex~ fez seus comentários a respeito da moratória,
invocando o caso da Polónia, da Argentina e do México,
paf.~es obviamente em condições bastante difererites das
do Brasil, países que pediram moratórl.a tempoi'ãrii,
também de certa forma, submissa, porque a moratória
que antevemos é aquela que abrirá as port~:~s para uma
rtova ordem económica internacional. E a moratória
onde o país devedor diz: não tenho condições de pagar,
vamos sentar nesta mesa e eu não pagarei nada até que
cheguemos a um acordo 1:1 respeito de novos prazos rara
essa dívida que reconheço. O que fez Oswaldo Aranha
no início da década de 30, o inesquecível e grande Ministro da Fazenda deste País. E o fato de que a Polónia,
uma nação do bloco socialista, por conseguinte, com um
relacionamento mais precário que o do Brasil, em relação ao mundo Ocidental; de que a Argentina, um país
cm guerra c perdendo uma guerra; de que o MéxiCo, Um
país com uma dc-pendênci<~ visceral em relação aos Estatios Unidos, tenham pedido essa moratória temporãria,
não significa que o Brasil, com tlS dimensOes que tem,
com o poder de barganha que tem, com a capacidade
que tem de liderança no cenário internacional, não possa
abrir a porta a uma moratória que signifique a nova-Orw
dem económica internacional.
Quero dizer mais a Y. f!x~ Esses países que adotaram a
solução da moratória pela metade não caíram cm caOs.
NiLo caíram nc~sc caos que nós, aqui, brasíleiros pOdemos cair. A isto vou me referir na quarta pergunta que
farei a V. Ex_~
Passo à segunda pergunta: Sr. Ministro, pacotes, inúmeros pncote·s, ·medidas específicas, reuniões do Canse~
lho Monetário e tudo o mais, providências de toda ordem foram tomada:., supostamente para fazer baixar os
juros internos na economia brasileira, juros como não há
elevados em nenhuma parte do mundo, a intermediação
financeira ne.-;te País é a mais cara do mundo; até a maxidcsvalorizaçào tambêm foi adotada, supostamente tendo
como um dos argumentos u ruzão de que, com ela, também, se propiciaria uma baixu dos juros no mercado interno brasileiro. Os juros não baixaram, a dívida externa
subiu a níveis cstratosféricos, a especulação ganhou um
impulso jamais visto e jamais imaginado. Coloco agora a
minha segunda pergunta a V. Ex~: Se depois disso tudo,
se ainda depois de medidas que, eventualmente, venham
a ser tomadas nos próximos dias os juros não_ baixarem
num pruzo razoável de 30 ou 60 dias, o que vai filzer V.
Ex~'! Vai reconhecer o erro, pedir desculpas à Nação e se
demitir do cargo de Ministro da Fazenda, ou vai contiw
nuar privilegiando os especuladores e os endinheirados
dCstc País, arrebentando as empresas produtivas brasileiras, alimentando a inflação e arrochando os salários?
Ou, numa terceira hipóte.<;e, vai V. Exf finalmente tabelar
os juros, fiscalizar com rigor esse tabelamento, enxugar
esse opt'll market especulativo e reduzir o endividamento
interno'!
Terceira pergunta, Sr. Ministro: V. Ex' como os demais ilustres colegas da área econômica governamental
vem fazendo coro, lamentavelmente, com os interesses
qüe querem dDstruir as empresas estatais brasileiras, falando do monstruoso déficit dessas empresas, causador
de quase todos os nossos males. De repente, Sr. Ministro, somos informados de que esse gigantesco r_ombo das
estatais, parece que da ordem de qulltro trilhões, se compõem, mais ou menos, do seguinte: quinhentos e oitenta
bilhõcs de cruzeiros do Sistema Federal de Ensíno, trezentos c dez bilhões de cruzeiros da previdência Social,
trezentos e oitenta bilhões de cruzeiros da Rede Ferroviária. trezentos e setenta e cinco bilhões do DNER, trelcntos c setenta bilhões do BNDE, cento e quarenta e
cinco bilhões dos órgãos de pesquisa, cento e trinta e cinco bilhões dos órgãos de desenvolvimento regional~ cento c quinze bilhões dos órgãos de pesquisa agrícolã, ãlêm
de outros órgãos governamentais prestadores de serviços
públicos que naturalmente, que obviamente, têm de ser
deficitários mesmo porque são de responsabilidade direttt do Governo.
Então, este é o grande rombo das estatais que cstã causaf!do tudo isso aí, a innaçào, o _desmoronamento da
economia brasileiru, atê a divida externa, porque está,
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indusivc, contido nas exposições que o Brasil faz
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munidudc l:inanccira Internacional.
V. Ex' conseqUentemente fazendo coro com estacam-

panha, desenvolveu uma política dedestruiçào sistemática das empresas estatais, cortando seus orçamentos de
investimentos, achcitando os salários de seus empregados, obrigando essas empresas a se endividarem muito
além das próprias necessidades, para fabricarem dólares,
elevando essa dívida, de repente de um dia para anoite,
em 30%, obrigando essas empresas, ainda, a venderem
parte de seu patrimônio para fuzer estatísticas de exportação.
V. Ex•, pergunto, que sabe que essas empresas constituem a viga· mestra -da economia nacional, cuja ruptura
faria desmoronar uma enorme parte de todo o nosso
parque industrial e privado brasileiro, pergunto a V. Ex~:
O que fará V. Ex~-se esse desmoranamento viei a ocor-rer, como pode ocorrer no p-róximá mês ou no mês seguinte, ou no meio do ano ou ao segundo semestre. Vai
reconhecer _o erro, pedir desculpas à Nação e demitir-se
do cargo de Ministro da Fazenda? Ou vai entregar esses
setores vitais a empresas multinacionais, as únicas com
capacidade de investimento, que têm nível de capitalização e Know-how. conhecimentos etc, para ocupar esses
setores vitais?
Pergunto ainda a V. Ez~. antes que isso aconteça, será
que V. Ex~ não vai rever sua posição, denunciar esse
complô de interesses e fortalecer as empresas estatais,
viga-mestra da economia brasileira?
Finalmente, Sr. Ministro, minha quarta pergunta: V.
Ex', talvez, possivelmente, não sentiu a gravidade do
quadro social brasileiro dos dias que estamos vivendo.
Extremamente ocupado nos seus preitos junto aos -ban~
queiras intemacionais;viajtfl':ldo com enorme freqí.iêi'l.cia,
podendo ter pouco tempo para ouvir as pess-oas e ler os
jornais, talvez V. Ex• não tenha ainda percebido o grau
de intensidade do descontentamento, da indignação nacional que sacode este Pais, de trabalhadores, de empresários, de brasileiros de classe média, brasileiros de todos
os tipos, da preocupação que se alastra por todos os setores da Nação. Ainda hoje, aqui neste jornalzinho excelente súmula que sai todos os dias- o DF Repórter,
a preocupa_ção agora de um presidente de empresa multinacional, o Sr. Abel Curparelll, Presidente da Shell, dizendo: "preocupar-se menos com o combate ao deficit
do balanço de pagamento e pre-ocupar mais com o desemprego e a inflação, que poderá levar o País·à expio~
são social".
ESta é a preocupação que nos angustia mais. Diante
desta recessão_ sem precedentes na nossa história: desemprego, arrocho salarial, este decreto inominãvel que aí
está, aumento das .dificuldades das empresas, possibilidade de falências, de concordatas, desmoro~amento do
seta r produtivo do País, incentivo à espeCülaçào de-toda
ordem, numa política de concentração de riqUezas, que é
a maior inl6ralidade deste momeilto que nós vivemos.
Nós que falamos tanto em corrupção e, evidentemente,
obviamente. sabemos que a corrupção, efetívamente, tomou conta da administração pública brasileira, mas até
eu considero esta corrupção, uma ,pequena corrupção,
diante da imoralidade que constitUí ã õr1C:n13Ção-d3 política econômica dú País, que dil tudo aos banqueiros, que
é complacente com os especuladores, que aos eridin_heirados tudo con~ede - os maiores lucros, as maiores taxas de r:entabilidade- e que trata o trabalhador com dese-inprego e cqm arrocho salarial.
Es-ta gigantesca imoralidade que configura toda a política econômica é que.está a causar este estado de indignação e de revolta que poderá, isto sim, levar ao caos, a
uma comoção social, que nós ainda não conhecemos na
História do Brasil.
E pergUnto a V. Ex•, dando este meu depoinicnto. aí
digo-a V. Ex~. não mais tão modesto quanto o da primei~
ra pergunta, porque o cantata com a população, o con-

tato com essa sofrida classe trabalhadora, temos nós,
políticos. certamente, muito mais do que V. Ex• Ministro
de Estado. Então, digo a V. Ex~. a( com conhecimento de
causa, isto pode acontecer e será. um caos muito maior
elo que o que poderia trazer uma moratória, uma posição
soberana do 8r<3sil, feita na base de uma união nacional
para enfrentar esse p~oblema com explicações ao poVo
dos sacrifícios que são necessários, porém sacrifícios
para declarar a independência do País; sacrifícios para
mudar esse modelo econômico injusto e acabar com essa
concentração de riquezas; sacrifícios paia criar empregos
e para, efetivamente, dar a essa geração e às gerações futuras, realmente. uma condição de vida que, dessa forma
qu-e aí está, nem essa nem as próximas terão.
Pergu_nto a V. Ex•. Sr_. Ministro, se isso, lamentavelmente, tragicamen_te, vier a acontecer, o que é que vai faú:i V. Exb9? Vai pedir desculpas? Vai confessar o e-rro e
demitir-se do Ministério da Fazenda? Vai deixar o País,
buscar abrigo no estrangeiro? Vai pedir às Forças Armadas que intervenham novamente para defender essa ordem injusta que aí está? Ou, finalmente, vai V. Ex•, antes
que isSo aConteça, convocar todos os setores da sociedade brasileira, trabalhadores, empresários, Partidos Pollticos, da Oposição e do Governo, para sentarem-se à
frente uns dos outros e, num debate franco, aberto, honesto, colocar os seus interesses legítimos, de forma tal
que se possa, não sei, ao fim de um, dois, três, séis meses
que seja, mas extrair um grande consenso nacional sobre
a mudança dessa política econômica, sobre os rumos que
este Pais deve tomar, para superar esse problema, mas
não superar de uma forma conjuntural que nos venha
criar crises logo adiante, superar de uma forma definiti~
va, abrir o futuro para o Brasil e para os brasileiros de
todas as categorias:
Será que é isso que V. Ex• vai fazer, antes que aconteça
o pior?
Eram estas as peguntas que eu tinha a fazer a V. Ex•
(Muito bem!)
O SR. ERNANE GALVt.AS (Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr. Senad_?r Roberto Saturnino:
Não pretendo contrapor ao direito enunciado por V.
Ex• de duvidar e de não acreditar nas autoridades governamentais. tum direito que assiste a V. Ex• como-Senador, como cidadão brasileirÕ, de imputar eáos e_ acusar
de falsas as informações divulgadas pelos órgãos oficiais,
de não admitir que o País possa, por razões de Estado,
deliberar sobre a sua política econômica, com a reserva
que as medidas important~. como as que V. Ex• mencion-oU,-âeve~ se-r- negociadas e conduzidas.
Referiu-se V. Ex' ao (ato de que tem cálculos e informáções diferentes das informações oficiais e contrapõe
os-seus-cálculos do Governo, e invoca uma publicação
do_Bankers Trwrf pi.lril sustt;:ntar a sua desconfiança, a
sUa -dúv[dú, ti" sua ""afirmação, de que as contas não fecham, de qu.e o equacionamento do balanço de pagamentos não está completado, e que o País estâ frente ao
riSCá de ter que, novamente, sair a negociar créditos de 3,
4, -~· 7 bilhões de dólares nos mercados financeirOs intern<lcionais. Assiste a V. Ex• esse dire"ito de Senador e de
cidadão de colocar aqu,i, neste plenário do Senado,.as
suas deSconfianças.
RespOndo â sua primeira pergunta, Senador Roberto
Saturnino, ~om as'informações ofíciais que tive a oportunidade de recolher neste trabalho, nesta expOsição, Que
fiz entrega à Mesa do Senado e aos Srs. SenadoreS, baseado nos números ·oficiais do Ministério da Fázendat do
Mii'listério do Planejamento, do Banco Central, do Ban. Co do Brasil. Se esse.s números são falsos, eu não poderia
dizer a V. Ex~ em que números nós poderíamos repousar
as nossas convicções e a orientação da nossa política econômica, para responder à responsabilidade que nos cabe
frente à crise, na adoção das medidas que ela requer.
Fac9 votos, SenadOr Roberto S"ãturnino, que V. Ex• esteja equivocado, mais equivocado do que o Ministro da
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F:.~zenda, e que, baseado nas pobres informações, V. Ex~
não esteja com os números corretos e que os resultados
da política econômicã rião vão levar o Brasil aos déficits
que V. E~' mencionou.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Votos, também
faço cu.
O Sr. Emane Galvêas- Eu não poderia, como parece
sugerir V. Ex~. propor a convocação do Minitério Oswaldo Aranha pura resolver os nossos problemas da
dívida externa, porque o meu prezado e velho patriota~já
desapareceu, e a situação em que viveu Oswaldo Aranha
mudou e ganhou novos contornos, novas conotações.
V. Ex• me coloca diante das perguntas que começam
com a -índagaçào: E se V. Ex•, Sr. Ministro da Fazerlda,
estiver equivocado? E eu respondo a V. Ex': E se V. Ex•,
Sr._ Senador Roberto Saturnino, estiver equivocado?
O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu não tenhO a
responsabilidade da condução do Ministério, esta responsabilidade é de V. Ex~ Dê-me a responsabilidade e eu
responderei.
O Sr. Emane Galvêas- E se as medidas que estamos
adotando não levarem o País ao caos? E se nós não abrimos as portas das negociações para a maratória? E se
nós reSolvermos os nossos problemas pelo diálogo, não
levando os banqueiros à mesa das negociaçõ_es, mas indo, juntos. às mesas de negociações para equacionar os
nossos problemas, com racionalidade e com lógica? E se
V. Ex• estiver equivocado?
v. t:.x~ mdagou, neste Senado, sobre as providências
adotadas pelo Governo para fazer baixar as taxas de juros. V. Ex• não confia nas providências. V. Ex.•-não aciedita nas medidas adotadas Pelo Conselho Monetário
Nacional. V. Ex~ nãO compartilha da opinião de um
grande segmento da economia nacional de que as taxas
de juros começam a baixar, e que as medidas adotadas
estão conduzindo na direção da convergência das taxas
de juros internas com as taxas de juros internacionais.
Porque V. Ex• alega que nós convivemos com as taxas de
juros mais elevadas do mundo, o que, perdôe V, Ex~. não
é uma informação perfeita. Nós temos as menores taxas
de juros nos segmentos de financiamento ao crédito rural, no financiamento às exportações, nos financiamentos a pequenas e médias empresas; nós temos um elenco
e um sC:tor iinpórtante e amplo da economia naciõtull coberta por taxus de juros subsidiados.
V. EX~-Se refere_ ao segmento que ilós chamamos_o Segmento livre de mercado, onde re<;tlmente as taxas de juros
são muito elevadas, se nós companirmos essas taxas de
juros com as taxas de juros subsidiado~ ou com as taxas
de juros prevalecentes "noS mercados financeiros- iriternacionais. O esfo_rço' que estamos fazendo, Senador Roberto Saturnino, ê Justainenfe p<ira que ós fatores que condicionam a elevação dessa taxa de juros possam ser elirríinados, possam ser atenuados, e que nós possamos caminhar para uma estrutura de taxa de juros que esse segmento do mercado·possa igualar-se a uma taxa média de
juro que seja aceitável •. do. ponto de 0sta da ecoriomia
nacjonal em relação à taxa de retorno dos i-nvestimentos
ou das empresas que tomam esses empréstimos no sistema financeiro.
Se as medidas que nós estamos .adotando nessa área
não derem resultado, se os juros não baixarem, se a comun,idade financeira não acompanhar as medidaS a·dota. das_ pe"las autoridades governamentais, pergunia V. Ex•
"Reconhecerá Q Ministro da Fazenda o seU erro? Pedirá
desculpas à sociedade nacional? Pedirá demissão do seu
cargo?"
Eu não quero responder às indagações que V. Ex• colocâ· rieste pé, mas, eu perguntaria: .. E se V. Ex• estiver
equivocado? E se as medidas derem certo? E se, com a
combinação de vontades e de interesses: as taxas de juros
contínuarem baixando como fâ estão baixando? E se nós
conseguirmOs equalizar as taxas subsidiadas com as ta·r
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xas tão elevadas, que informa V. Ex• e (I problema das
taxas de juros se colocareffi dentro de uma normalidade
aceita pelas empresas nacionais, como estanl-os fazendo
para a agricultura, para a exportação, para as pequena e
média empresas, qual será a reação de V. Ex•?
V. Ex~ também se referiu, na sua terceira colocação, à
campanha desenvolvida pelas autoridudes do Governo,
incluindo o Ministério da Fazenda, contra as _empresas
estatais. O Senado Federal conhece o pensamento di V.
Ex• e a nítida preferência mai1ift!stada e-m favor daestati·
zação das grandes empresas nacionais.
Eu não pretendo discutir este ponto, porque está fora
da nossa programação, da convocação do SenadQr e
ilustre Presidente do Senado, mas creio que a resposta
pode ser dada pelos seus próprios colegas do Senado Federal. Não são todos_os seus colegas participes da mesma
opinião. Não têm eles as mesmas preferênciaS, nem eles
acham, e eu posso dizer, com o convívio e com o diálogo
que sempre mantivemos com os membros deste Senado,
que nenhum deles acredita que a política que está Sendo
realizada na atual conjuntura pelo Governo Federal esteja levando à destruição as grandes empresas estatais.
Pelo contrário, Senador Roberto Saturnino, eu diria que
estã sendo realizado um enorme esforço, um esforço
·consciente, para que os problemas dessas grandes empre-sas, das grandes empresas hidrelétricas, da grande side-rurgia, do transporte ferroviário, da navegação marítima, está sendo.. realizado um consciente e grande esforço,
no sentido, não só_de equacionar os problemas financeiros dessas empresas, mas fortalecê-las na sua posição
econômica e financeira. A resp-osta de V. Ex• pode ser
dada, também, pelos resultados que nós estamos experimentando -em relação a essas mesmas empresas, obJeto
da preocupção de V. Ex•; nós estamos construindo as hiM
drelétricas; estamos construindo as represas, abrindo as
represas para produzir energia elétrica, e, não fechando.
Nós não -estamos fechando as hidrelétricas; estamos
abrindo. Nós não estamos reduzindo a siderúrgia nacioM
na!; estamos ampliando a sua capacidade de produção,
nós estamos equacionando os problemas de transporte.,
nós estamos fortalecendo a infra-estrutura ec:Onômica
nacional, através dessas mesmas empresas, objeto do
cuidado de V. Ex• e que são, também; objeto dos nossos
cuidados. Não há nenhuma intenção, e nunca foídeclarado isso, e ninguém poderia invocar que estamos num
processo de entregar essas grandes empresas às empresas
multinacionais. Mas, V. Ex• novamente me confronta
com a indagação: "E se_essas empresas desmoronarem?
E se desmoronar a PETROBRÁS, ou a ELETROBRÁS
ou as siderúrgicãs ou as hidrelétricas nacion-ãiS'Y' E eu
pergunto de volta a V. Ex': E se V. Ex• estiver equivocado? E s_e as empresas não desmoronarem?
Certamente, eu não serei Ministro da_ Fazenda para
que as gerações atuais assistam e testemunhem a consoliM
dação dessas empresas, mas considero que está dada, ou
estarã dada, por esta forma, a resposta às preocupações
de V. Ex•
Finalmente, Senador Roberto Saturnino, V. Ex.' alega
um contato e um conhecimento maior das aflições sociais brasileiras, que o Ministro da Fazenda, certamente,
não tem, pois ocupado com as ligações do balanço de pagamentos, com as negocíã.Ções com os banqueiros internacionais, com o Fundo Monetário, com os governos
dos países amigos par; resolver os problemas nacionais,
ou com as exp-ortações, ou os problemas das empresas
nacionais que enfr'enlam- díficuldades e recorrem ao MinistériO da Fazenda para ajudar a resolver os seus
problemas. V. Ex• tem uma grande angústia com relação
a esse problema, uma grande preocupação, que é também a preocupação do Goverii.O Joiio FigUeiiedo, que é
a preocupação que o Presidente JOão Figueiredo transmite aos seus MinistrOS~ -que é a instrução, a 'determinação do Presidente João Figueiredo para que seja essa a
orientação da política econômica, comO a primeiriqn·eo-
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cupação de cuidar do emprego, do homem, do brasileiro,
como trabalhador, do brasileiro, como centro de todas
as preo_cupações da política econômica nacional.
Não é que se diga isso nas tribunas do Senado ou do
Congresso Nacional, estão registradas, pelas medidas
a dotadas, a preocupação clara, nítida da política econÔ·
mica na direção das preocupa_ções que V. P manisfesta
aqui no Senado Federal.
Não me cabe responder às afirmaçÕes de V. Ex• com
relação às corrupções ou imoralidades da política económica, mas deixo, Senador Roberto Saturnino, que a resposta possa ser dadu pelos seus colegas do Senado FederaJ~ Com relação a esse problema, com relação_ à forma
elevada com que estão sendo colocados e equacionados
os problemas nacionais para dar a resposta a todas essas
dificuldades e a todos ess_es problemas que confrotamos
hoje.
V. Ex• quer mudur o modelo econômico; V. Ex• quer a
moratória; V. Ex• quer o rompimento com o Fundo Monetário Internacional; V. Ex• quer a nacionalização das
empresas; V.Ex• quer que o Ministro da Fazenda convo_que toda u sociedade nacional para um debate franco,
aberto, até que seja encontrado -um cOnsensO sobre a
política econômica nacional.
Em grande parte, isso está sendo feito, sem a preocupação de chegar à ingenuidade da proposta que, há pouco tempo, nos fazia uma figura importante ·nacional de
que nós deveríamos reunir os homens do Governo, com
os representantes do Governo no Congresso Nacional,
os representantes da Oposição, as classes trabalhadoras,
os operários e os trabalhadores nacionais, numa grande
sala, e que se fechassem iodos a discutir os problemas
nacionais e só saíssem depois que houvessem encontrado
um consenso sobre a política económica nacional.
Nós não trabalhamos sobre essa hipótese, nós não elaboramos sobre as possibilidudes: de conduzir a polftica
econômica nacionul sobre esses pressupostos. Mas, se
não mudar o modelo económico, na- expressão modelo
em que nós não acreditamos, mas se não mudarem os rumos da política nacional, se não forem feitas as mudanças radicais que V. Ex• propõe, pergunto a V. Ex•: o
que fará o Ministro da Fazenda? Vai confessar os seus
erroS? Vai -pedir desculpas à sociedade brasileira? Vai
convocar o Exército nacional? Vai pedir demissão? Vai
procurar abrigo em outros pafses?
E eu, como brasileiro, como patriota, só posso dizer a
V. E• que, no JÚnite da minha capacidade, da minha responsabilidade funcional, do orgulho profissional que
não tenho demasia, mas com a incumbência (I_; realizar
uma tarefa no Ministério da Fazenda, que o Presidente
da República me confioü, vou continuar, nObre Senador
Saturnino. para encontrar os caminhos que possam levar
à solução dos probiemÍl.s brasileiros. Vou continuar com
a mesma coufiança, Com a mesma determinação, com a
mesma convicçãode que nós estamos trabalhando seriamente, estamos trabalhando arduamente, e estamos convocando_ a sociedade brasileira para juntar-se a esse esforço nacional e superarmos as dificuldades que o País
atravessa neste momento.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. President<,
ao agradecer a gentileZa e a atenção do Sr. Ministro,
aproveito para acreditar na sua sugestão de que, proximamente, o Senador Vírgilio Távora ou o Senador José
Lins responderão as minhas perguntas objetivas aqui
apreserttadas.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho} - Concedo a
p-;,laVra au nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr.
Ministro da Fazenda:
Quiseram as circunstâncias que o meu primeiro- pronunc1'ãmento no Senado fosse hoje e que o dever me
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obrigasse a travar um diâlogo com o Ministro da Fazenda, nos termos em que tenho o dever de fazer: como Senador por São Paulo, como alguém preocupado com o
povo brasileiro, e como alguém que não pode dizer,
sobre o Ministro Galvêas, as mesmas palavras que foram
ditas pelo meu companheiro Severo Gomes, porque ê a
primeira vez que o vejo, e, cOnlo alguém que vem aqui
com muita humildade, devo confessar que aprendi algo
neste momento em que passo pelo Senado.
Sabia do Mitiistro Galvêas pelos jornàis e dele ouvi,
repetidas vezes, afirmações de otimismo e confiança.
Não quero ser enfadonho, não quero reportar textos. A
cada instante que havia uma sombra, uma nuvem um
pouco mais escura no horizonte, o Sr. Ministro da Fazenda se apressava em tranqUilizar os brasileiros. Estava
tudo sob controle. Pois bem, há pouco, sentado aqui, recordei um pouco do que eu sou, professor, na condição
então, agora, de' aluno, e ouvi o Ministro fazer uma exposição que parecia universitária, dava até a sensação de
que estâvamos nurri seminário internacional em que ninguém tem responsabilidades, a não ser com a descrição
do que ocorre. As coisas ocorrem porque ocorrem, ninguém é responsável. Vi o Ministro da Fazenda fazer uma
deScrição QUi não coincide com o que ele disse em vários
momentos da HistOria brasileira recente, porque, agora
sim, Uma descrição cheia de preocupações e de pontos de
dúvida.
Mas, falava como se ele fosse alguém que não o Ministro da Fazenda, as coisas acontecem, de repente os JUros
subiram, de repente houve a crise do petróleo, houve o
choque do petróleo, o primeiro, o segundo. E nós?
Reações meramente adaptativas ou tivemos uma estratêgia_. E não há quem tenha responsabilidade por essa estratégia? E não é melhor e mais fãcil para o entendimento assumir a responsabilidade e dizer: errei?
Ouvi, há pouco, o Senador Roberto Saturnino colocar
questões delicadas. E sou obrigado a recolocá-las, e devo
responder de_ antemão que não caberá a mim, a mesma
resposta que foi dada ao Senador Roberto Saturnino,
porque, também, não cabia a ele. Perguntar o que fare-mos nós? Faz rp.uitos anos que nós não temos nem vez
nem voz na condução da economia brasileira. Não cabe
a nós a pergunta sobre o que fazer.
A pergunta- e, realmente, peço desculpas ao Ministro de ser obrigado, neste nosso primeiro encontro, de
reiterá-Ia é a seguinte Sr. Ministro: As evidências não são
tão sólidas na direção de que as coisas se encaminhem
para o melhor. Não é apenas o Banker Trust, mas o Mor·
gan também, e são as várias contas feitas Por- diversas
fontes. Ainda agora, num trabalho recente, Luiz Aranha
Correa- dó Lago, sobre as contas externas do Brasil, traz
a mesma preocupação. Parece que as contas não fecham.
Não seria mais fácil, pelo menos no Senado da República, dizer a verdade? Não seria mais correto, como postura, pedir a nossa compreensão - e eu garanto a V. Ex•
que eu a daria- para um momento de diftculdades e dizer:: Juntos vamos sair da entaladela em que nos encontramos, ao invés de V. Ex• pintar um quadro que não é
real?
E, repito o quadro, antes de fazer as perguntas que
também terihO para dirigir -a V. Ex~: É possível talvez, tomara tenha V. Ex• razão, como brasileiro eu assim desejo, que as contas fechem sem novas negociações. Mas, a
que preço? As importações serão cortadas em 17 ,5%.
Para qualquer pessoa que não seja economista, eu não o
S0\.1, é fácil entender a tradução política e social disso: é a
recessão, é o desemprego. fácil entender também que
com as taxas de juros reais, que hoje oscilam, dizem que
estão baixando, talvez, concedamos aqui que possam
baixar algo de 30% do real para 25% real. ~ um absurdo
total, mas concebamos que haja uma leve tendência a
baixar, com essas taxas de juros, qual é a empresa nacional que pode enfrentar as adversidades que estão pela
frente?
Acaso V. Ex• desconhece que muitas empresas pagam
maiS.jUi'õS-do que folha de pagamento de saláiio? Que a
questão real que existe hoje não ê tantO a do ~alâri0
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quanto é, realmente, a dos juros? Acaso V. Ex• des_conhece o que escreveu aqui, neste documento, a respeito
dos salârios? Não é da palavra de V. Ex.~ porque está em

anexo, quando se diz:
"As modificações da fórmula salarial oficial qUe
foram decretadas recentemente, reduzirão a taxa de

aumento em salários reais" ..

-Forma eufémica de se dizer'' ... consideradas as projeções de preço do programa, a conta salário da economia não _crescerá, necessariamente, em termos reais em 1983, em virtude
da elevação da rotação de mão-de-obra e desemprego".
Considera-se este dado como componente do modelo,
e_ele o_é. Assim, Sr. Ministro, se V. Ex• tiver êiít<ieln seu
programa, ainda assim, haverá problemas sociais muito
graves n_es.te País.
Sei perfeitamente, e não seria iiTesponsável, "não pi!diria que nesta conjuntura, de repente, tudo se resolvesse,
mas acredito - repito - melhor ser franco e sincero. E
dizer que o que se nos apresenta não são caminhos fáceis, não são caminhos que, com as palavras possamos
esconder a realidade.
V. Ex' poderá, talvez, me perguntar se há respostas, se
há alternativas. A questão, em termos de Oposição e de
Governo, não procede, porque as alternativas foram
apresentadas no tempo oportuno. E quando nós as apresentávamos, quando nós dizíamos que ia ocorrei' o que
ocorreu, ouvíamos até íronia, senão de V. Ex~ de companheiros seus. E, hoje, repetem V. Ex~s_ a nós o que nós
dizíamos ontem, sem ter a franqueza de dizer que aPl-enderam conosco, não conosco, pessoas, povo brasileiro,
porque, realmente, os caminhos que foram trilhados
pelo Brasil _não são nem oS únícOs nem os· melhores.
Preocupa-me, francamente, V. Ex• repetir aqui que está tudo certo. Preocupa-me profundamente, e gostaria
de acrescentar, não só porque devo recordar a V. Ex• o
que V. Ex' seguramente já sabe, que-o caminho que fios
está sendo proposto é um caminho de asperezas, mas recordar a V. Ex• que nenhum gesto foi fcíto, a não- ser palavras, para efetivamente discutir as questões da maioria
do povo brasileiro. A frase que sintetizei, que eS-tá ness"e
documento, não é outra coisa senão fazer ã.posta na rotatividade do emprego, na baixa do salário e no desemprego. Não posso concordar, portanto, com a análise feita.
Mas queria comentar e fazer algumas indagações a V.
Ex• Parecia ser que a nossa dívida, embora avultada, estivesse sendo bem administrada. OUvi isto tantas vezes;
tantas vezes me disseram que a dívida era de médio e longo prazo; que quando se fazia o coeficiente entre as exportações e a dívida havia segurança; que o horizonte era
límpido. Tantas vezes se disse isso que, agõ-ia, eu também tenho que duvidar do que vem de ser dito. Disse
aqui que as taxas de juros_ do Brasil estão a contento.
Não ·sei se ouvi bem ou se in-terpl-eto bem. Estranhã-me
porque V. Ex• hoje mesmo disse o contrário ãqui, que
um dos problemas que temos são as taxas de juros elevadas_ Há uma pequena contradição nas palavras de V, Ex'
Mas não ê a isso que me refiro; não são aS contradições
formais, a que todos nós estamos sujeitos, naturalmente,
na discussão, a tal tipo de engano .. Refiro-me a outra coi·
sa.
Consultei, também, alguns dados, a respeito de como
estão sendo negociados os novos empréstimos. V. Ex•
mesmo, em O Globo, de 18 de março, portanto agora,
disse que pagamos juros elevados, com· o spread de
2,~_5%. _M_as_ s~_o __ p_s_j_ur_os_normaJnw_rit_e-__ c:obrad_os _a um
país que está tendo que recorrer a toda hora ao mercado
financeiro internacional.
Para surpresa minha, a revista Euromoney, que anota
esse tipo de contrato mostra que não é bem assiffi. -Em
1981, pelo menos em agosto de 1981, a Polónia, já então
visivelmente combalida- agosto de 1981, não- é preciso
dar mais elementos para que se veja que nesta época a
Polónia já estava combalida, em plena crise j:mlífiCa, social e económica- tinha umspread de 1.75, enós2.12S.
Mais tarde, emjuriho,julho de 1982, O Brasil, 2.125; a
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Costa do Marfi~ 1.5; a Venezuela, l.l2; a Malásia 1,;
Chile I; Coréia, 0.75; a Itália 0.62; a Colômbia, 0.62. A
difernça é grande; A diferença é grande; de 0.62 para
2.12 são quas_e quatro vezes, três vezes e meia.
- Pergunto - b gostaria, realmerite, de aprender- por
que um spread tão alto, comparativamente com os outros países? Ouço dizer - e peço a V. Ex• que nos informe - que os banqueiros têm, além da prática atUãT da
cobrança do spread, a prática de cobrar o que chamam
-commitmenr fee. Antigamente, quando se queria dizer alguma coisa que niguém entendesse, falava-se _em latim,
agor_a __usa-se inglês. Commftmentfee significa um acréscimo ao spread,_ que já é um acréscimo ao /ibor, perdão.
Pois bem. Além disso- e é normal que assim o seja-~~stem também as comissões de agendamento da dívida. Gostaria que V. Ex• me respondesse, objetivamente:
por que sptead tão alto? Segundo: ê l-eal que existemes~
ses commitment jee ? Terceiro: _como se_ es.tã levando
adiante o negociamento dessa dívida? Os bancos Ou as
pessoas - fã]a~se de pessoas também, noS jornaiS -que
neg_ociam a díVida, recebem além disSo algo mais? Quanto mais? Por que esses bancos, por que essas pess-oas-que
aí ~parecem? ~ode parecer que é picuinha,. mas nãO ê, é
relevã"iiie, porque uma pequena~ movimentação digTiat,
nessa ordem de !11-agnitude da nossa dívida externa, tem
uma conseqüênCia de alguns milhões de dólares. Acho
que o Brasil merece saber, e V. Ex' certamente vai nos es·
clarec~r sobre-isSo- não tenho dúvida a respeito- me~
rece- sab_er a quantas andamos, realmente.
_ Por flm, queria dizer a V. Ex• que também me estra___ nhou bastante, tendo vindo aqui, repito, pela primeira
vez, a este Senado, escutar que existem razões de Estado,
que são razões que não podem ser ditas a nós. No_ Senado dos Estados Unidos há razões de Estado, como há cm
outros países, ffias se reúnem comissões, comissões que
muitas vezes têm o compromisso de manter no sigilo do
que ouvem lá, mas os representantes do povo são infortp.ados. Por que haveria um banqueiro estrangeiro de saber melhor e antes aquilo que nós, Senadores, vamos saber_ pelos jornais e, às vezes, mal? Não entendo como se
possa marchar, Como estamos todos querendo marchar,
para uma abertura política, sem que exista também a
transparênciã- dá liiformação.
Reconheço no gesto de V. Ex• em vir aqui debater um
passo nesse-sentido, mas esse passo precisa Ser inStitucionalizado; e acredito que, medidas do tipo das que estão
envolvendo os destinos do Brasil, nas negociações eco·
nômicas internãcionais, deverian ser informadas com anférioridade e com responsabil~dade àqueles que são resp_onsáveis perante o povo, e não apenas perante o Presid~nte da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro, eram essas as questões
que eu queria fazer.
O SR. ERNANE GALVtAS (Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, eu não sei se devo agradecer _ao Senador Fernando Henrique Cardoso, porque confesso que
estou um pouco perplexo diante das suas colocações. S.
Ex• disse que estavam habituados a ver a maneira com
_gtié. o "MiilTsfró aa_ Fazenda esclarecia a opinião pública,
com o sentidQ di tr_anquHizá-la, toda vez que se anunciavam tempestades ou mudanças perigosas no curscr da
conjuntura econômica. V. Ex', entretanto, considera que
a expressão deste pronunciainento, e o regiStro qUe faço
aqui, hoje, neste Plenãrio do Senado Federal, por escrito, entregue sob a forma de um documento à Mesa do
Senado e aos Srs. Senadores, que este depoimento é feito
nã_o wmo __$~_ Q_Mini_$~r_o__ f_o_s_se:_o __ Ministr0 .daEazCndaiporque ao procurar demonstrar que está toda a situação
sob controle, o SeJlador Fernando Henrique Cardoso se
mostra preocupado, porque considera que a aflrmação
de que está tudo certo nào é uma afirmação- correta. Ii1V:()Ca também alguns argumentos do Senador Roberto
Saturnino, inclusive as publicações de bancos internacionais, para questionar o que parece - é a expressão do
SC:nado_r Fernando Henrique Cardoso -:- parece que as
contas não fecham. E se parece que as contas não fe·
cham, nã:) seria _mais fácil ao Ministro da Fazenda vir ao
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Senado Federal e dizer a verdade, e falar realmente a verdade?
O Senador Fernando Henrique Cardoso considera
que o quadro aqui representado, por esses números, recolhendo informações em diversas fontes oficiais, não
um _quadro real, porque parece que as contas não-- fe~
cham. E pergunta o ilustre Senador: mas se fechar, como
pode sed E se as contas fecharem vão fechar a que
preço? O Senador admite que as contas possam fechar,
que parece que as contas possam fechar. Mas a que
preço? Ao preço da recessão? Ao preço do desemprego?
Eu responderia ao ilustre Senador que não é isso que
se contém no depoimento do Ministro da Fazenda. Não
éJss_Q__[ealmente._que se contêm nesse documento entregue aqui ao_ Senado Federal, por escrito, com os dados
oficiais. Nós estamos realmente procurando conduzir e
orientar a política econômica do Brasil, para evitar um
mal maior, para evitar uma profundidade maior na crise
da recessão, para evitar o mal maior de um alargamento
noS níveis de desemprego. V. ~x~ há de convir que ess_es
resultados estão sendo obtidos.
O nobre Senador José Lins desfilava aqui alguns números coloca,dQs. ne_ste trabalho, para mostrar a gravidade e a profíindlc!:ade da crise económica mundial sobre os
Estados Vflidos, sObre o colosso do Norte, que se abalciu
na Sua economia diante da crise mundial, que entrou por
uma fase de terrível depressão, e não apenas de recessão,
em 1975. E a Europa rica, e o Japão industrializado, todos sofreram em t~!:_mo~<;!e desemprego, de queda de atividade econômica. São esses os números, Sr. Senador,
que não estão regiStrados aqui com as fontes .oficiais do
Governo brasileiro. São números que vêm de fontes oficiaís dos próprios países estrangeiros, das organizações
internacionais, e eu creio que realmente não seria justo
discutir ou duvidar sobre ess_es números que mostram e
põem a descoberto uma crise de grandes profundidades,
na- qual o Brasil está inserido, onde os reflexos sobre a
economia nacional são evidentes, mas que felizmente em
proporções muito menores.
Diz S. Ex'; "Mas, se V. Ex•, Ministro da Fazenda, tiver êxito na política econômica, nem por isso o País vai
deixar de atravessar os caminhos de tantos percalços e de
tantas dificuldades, porqüe escolheu o caminho certo,
porque usa palavras e não medidas concretas para lidar
com os acontecimentos e com as dificuldades." "As alternativas- diz o Senador Henrique Cardoso - nós
oferecemos. Mas o Governo não ouviu, mas o Governo
não as aceitou, não as seguiu."

e

Ê bem possível que sugestões tenham sido apresentadas e alternativas tenham sido formuladas, sem que 0
Governo as acompanhasse, porque estamos colocados,
na maioria das vezes, diante dessas alternativas que
enunciava aqui o Senador Roberto Saturnino e às quais
respondia o Senador José Lins... "Temos que romper com
o Fundo Monetário"- é uma alternativa;. "Temos q~e
mudar o modelo econõmlco" - é outra alternativa·
"T~mos que buscar a moratória, para obrigilr os ban:
queiras e os credores internacionais a virem à mesa das
n.egociações, discutir conosco as condições ~a renegocurção da nossa dívida."
Senador Henrique Cardoso, a resposta eu deixo também a_os seus colegas do Senado Federal, se são estas as
alternatiyas. Eu devo diZer que realmente elas não serão
recolhidas pela Administrãção do Presidente João Figueiredo. Nós estamos, como eu tive oportunidade de
mostrar aqui antes, e registrar nos números dos nossos
Oaianços- de pag[úitento~çaamiiií.Sú-aiidõ- ·com- conSCiêã=
cia e com critériO, a divída externa nacional. Não somos
nós que fazem às esse reconhecimento, são as instituições
financeiras interriadonais, são os banqueiros que se
apressaram a vir, juntamente conosco, para a mesa das
negociaÇões, e(jllacionar os nossos problemas financeiros. São essas instituições financeiras internacioilais,
-Cõmo o Banco Mundia( o Banco Interamericano, as organizações como o Fundo Monetário Internacional, que
se esnierartfe:in registrax, nos seus relatórios, que se há
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em algum país, uma dívida externa bem administrada, é
a dívída externa -do Brasil.
Mas V Ex~ parece também não acrctítar nessas afirmações, e confessa comigo Qüe há- uiria cOntfildiçãO-na
maneira como o Ministro da Fazenda coloca aqui os
problemas dcs.~as negociações, o problema dos juros negociados com os cred_ores internacionais. Por que o Brasil paga Spread~ de 2,25%, de 2,5% sobre as taxas prevalecentes no mercado internacional, se até a Polônia pagava 1,75%, e a Costa do Marfiln, a Venezuela?
Senador Henrique Cardoso, não é preciso -V. Ex~ o
disse - ser economista para acompanhar e ter informações sobre ãs diversidades em relação à posição de
cada pafs nos mercados internacionais. Há países que tomam empréstimos por alguns meses e renovam- as suas
dívidas com uma extraordinária velocidade, há outros
que os tomam em dois anos e as características principais
das dívidas externas d<J. Venezue!<J, da Cost<J._do Marfim e
da Polônia sã-o esses empréstimos de curto prazo. Pcir isso, Senador, em grande parte, esses países pagara·m taxas
de Spread menores, mas correram mais riscos e muitos
deles frac<1ssaram no equip<~mento do seu problema da
dívida extern<-1, porque nõo tiveram realmente a coragem
de aceit<lr um Spread maior sobre as taxas ôos merc"ã-dos
internacionais para ganmtir empréstimos financeiros,
que o Bmsil só aceit<l com o prazo mínimo de oit? anos e
período de carência de trinta meses.
E, ai, dizi<~ V . Ex~; ··Mas não é só isso, existe o Commitment fee". Já não se fala em latím para ocultar as informações; mas sobre Commitmemt jee que se cobra
sobre us t<~xas de mercado. Sei que o Senador conhece
muito a língua ingles<l, pois já tive oportunida-de de
ussisti-lo em ulguns progmmas de televisão.
V. Ex~ sabe, também, que Commirment fee é uma taxa
que se cobr<-1 como se fosse uma taxu de aberturu de_crédito pela espera, :.Hé que se processe a utilização do crédito, para que a contratuçào e todo o process<~mento de negociações até à realizução dos contratos, não pare na não
utilizução da dívida. De modo que sào taxas tempo~
rárius, são t<lxas que se ::obram para que o banqu_eiro
possa, realmente, separar uma parte dos seus recursos e
deixá-los à espera de que o tomador do empréstimo venhll a utilizá-lo.
Posso garantir a V, Ex! que embora a palavra seja sofisticada, em inglés, não tem importância com relação ao
custo da dívida.
Mas V. Ex~ continua indagando: "E as taxas que se
pagam para as nogociuções, pai'a a intermedlação bancária, para as pessoas que negociam, que formulam, reformulam c redigem os contmtos?" Só posso responder a
V. Ex~ o seguinte: O Ministério d<J. Fau:nda não estabelece <IS taxas de juros sobre os contratos dos -entpréS:timos
internacionais, pelo contrário, <~través do Banco Central,exerce uma polític<~ de fis..::aliz<~ç_ão para que essas ta~
xas sejam as menores possíveis dentro do quadro possível das negociações. O Banco Central, em cada registro
de cada operaç:.lo, procuru reduzir a taxa, mas as taxas
são negociadas pelos próprios l(>madores dos erilpréstimos -ou pelas empresa~ privadas, ou pelos bancos privados, ou pela~ cmprCS(IS est<Ltais que vão com liberdade,
e independffici<l negociar, cada uma, ao seu feitio, ao seu
critériO e à sua convivência, as dívidas que levanta·m no
mercado internacional.

E n5o é possível que todas as empresas privadaS, que
todos os bancos privados e que todas as empresas estatais no Brasil, estejam afastadas da responsabilidade das
negociações para pagar a quem n3.o deve ou pagar taxas
supe-riores àquelas que o mercado está pedindo. Obrig<~~
do.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Queri<l agradecer, nest<~ oportunidade, ao esclarecimento
do Ministro da Ftlzenda c pedir que ele ton1e em consideração que, embora não economista, eu não fari:i o--erro
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de não equalizar prazo d<1!'. dívidas para calcular o
Spread - todas elas são de <Jito anos.
Mui to obrigado a V. Ex'

O SR. PRF.SIOENTE (Nilo Coélho)- Com a palavra o Senador Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES (Sem revisão do oradÕr.)
-Sr. Presidente, Sr. MinistrO:
Hoje, o Brasil mudou muito, aquilo que discutimos
aqui, dentro destas paredes respeitáveis, e que nós temos
que fazer respeitada para que o Brasil seja cada vez.mais
forte, ecoa em tC?_dos os cantos do País. O rádio; a te(evis~o. os jornais já chegam a todas as casas, as pessoas huR
mildcs, Sr. Ministro, as criaturas simples, aqueles que
nós pensamos que não estão atentos. os trabalhadores
do campo e das cidades, os estudantes que se multiplicaram nestes dez anos nas universidãdes, o r.ovo, as donasde-cus<~ acompanham o que aqui ocorre. E acompanham, porque todo_ brasileiro, esta é a minha impressão,
Sr. Ministro, nestes mais çie cinqUenta anos em que tenho cantata com 'a vida pública e com a vida política, todas os brasileiros, hoje, acompanham a Vida do Brasil e
são profundamente p<ltriotas, estão tremendamente interessados no que ocorre no Brasil, porque o brasileiro hu~
-ffiilde-~-r:eul!!lente uma criatura, graças a beus, vaidosa.
Mudei o roteiro do que deveria encaminhar como perguntas a V. Ex• Dirão os nossos amigos, os nossos comp<mheiros du Oposição, ião reSpeitáveis como nós, que é
difícil. no caso do Vice-líder do Governo, enCltminhar
perguntlls <1 V. Ex•: diffcil é a posição de nós todos Sr.
Ministro. V. Ex', ampamdo em dudos que temos que
considera~ resp~itúveis, ou,_ então, não respeíta~famos
nosso País. A Oposição, possivelmente, com menores informações. as pergunt~s. às vezes, cruéis, muito bem respondidas por V. Ex~. estão ai gravadas por nossos Anais
e vão percorrer o País na noite de hoje e, talvez,jâ neste
momento ~tejum sendo ouvidas.
Em face disto, Sr. Ministro, eu que havia colecionado
uma série de futos ligados <l isto tudo, que nasceu e aumentou çom a maxidesvalorização, e que V. Ex• classificou bem com o nome de crise mundial e estratégia brasileiru de ajustamt;nto à b:.dunça de pagamentos, Fato que
menos preocupa, o pequeno industrial, o pequeno homem dt: empresa, o trabalhador, deve também aqui, neste momento. ger lembrado e, por isso, preferi colecionar
perguntas lig:.1dus a isto, Sr. Ministro, que permitirá a V.
Ex• dllr os escl<J.recimentos que precisamos ir, pouco a
-poUCO. conhecendo: oS maioreS, os ligados aõ Ou lanço de
pagamento, e os menores, os que abalum as pequenas e
gr<.~ndes empresas, e cu sei que o patriotismo de V. Ex• e
-adin<1 de tudo do Presidente Figueiredo, faço questão de
dizer, faz com que estejam preocupados. Nós temos que
_ pensar realmente, Sr. Ministro, que o que construímos,
com sacriffdo, no setor industrial, que o que construimos, nestes últimos anos, para sermos um pais capaz de
partir de Uma exportação de dois bilhões para alcançar
quase vinte c cinco bilhões, com sacrifício imenso, que
eH<~ indústria que nasceu sofrida, que nós temos que
twnsformar cm indústria nossa, em indústria brasileira,
tem que ser amparada, isso deve est<~r e está, não tenho
dúvid<1, na consciência dos nossos companheiros da
Oposiçiio, mas está também muito na consciência do
nosso governo, porque nós somos acima de tudo brasileiros e amantes de nosso País.
- Perdoe-me o preâmbulo Sr. Ministro, talvez a levesa
das perguntas, mas elas serão algumus a que muitos estão atentos e esperam por uma resposta, porque estão ligadas aos efeitos do que está ocorrendo e do que não somos culpudos. nós sabemos; nós não sOmos culpados do
que estú ocorrendo_ no Mundo é do que estG. ocorrendo
no Brasil: Nós somos todos culpados. Agora, nós precisamos é sair desta situação nos ajudando até mesmo nos
critic<1ndo. e outros tendo a lealdade de responder e receber <1. críticu e procurar vencer. Por isso, pergunto, Sr.
Ministro,- ê uma coisa que está na consciência de: mi~
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lhões que nos ouvem, daqueles que estão lá em Tucuruí,
ansiosamente esperando uma solução, daqueles que estão nu gr<~ndc São P<1ulo, de todos nós, das grandes c pc·
quen<l~ empresas, sobre o desemprego.
Escrevi mpidumentê, há pouco, antes de vir para cá,
muitas perguntas e puxei esta: Ameaça a grande coletividade de trab<~lhadores d<-1 indústria o desemprego; é um
fato que nós reconhecemos. o problema preocupa os empresários tanto qu<~nto preocup<~ aqueles que serão os sacrificudos, os trabalhadores c a realid<Jde é que continuam as dispensas em grandes e pequenas empresas e no
seta r público. E ainda é notório que em todos os setores
públicos não são feitas nomeações e sim demissões e ou~
tra não é a postura no setor privado, onde se demite e
evitam-se nomeações. Como, na área econômica do Governo, V. Ex~ observa o futuro nesse campo de dificuldades? Esta é um<J. pergunta que V. Ex• poderá nos esclarecer e que é necessário fazê~ lo.
A segunda, Sr. Ministro, liga-se aos juros. Já-Se falou
em juros; eu pertenço à grande área que nós chamamos
dos empresários. Os grandes e pequenos, todos carregam
dificuld<Jdes. ma-s como carregam muis os pequenos, Sr.
Ministro! Então eu perguntaria, comentando rapida~
mente; O GOverno tem adotado medidas recentes _e o seu
critério objetiva aliviar os juros internos. Nesta linha, na
última sexta-feira, o Banco Centml, pela Circu!ur n9 767,
dispôs que os tom<~dores de recursos, via Resolução n9
63. poderiam optar pe!u correçào monetária para saldar
seus encargos.
A referida decisão atende à reivindicação dos empre·sários sobre a matérill, contida em documento encamiÍlhãdo em janeiro ao- Sr. MiniMro, pela ConfederUção
das Indút.trias, órgão do qual sou um dos VicePresidentes-:A únic_a ressalva que devemos mencionar, Sr. Minis~
tro. é quanto aos riscos da operação. Na proposta dos
empres!trios caberia ao Governo o ônus da mesma: na
resolução do Governo cabe aos bancos esta responsabilidade.
Tu! futo pode levar que os bancos. à vista de uma
possível futura maxidcsvalorização, que poderá ocoiTer,
ou mesmo uma minidesvalorizaçiio, passo a passo, repassem este custo adkional. Desta maneira, é cabível
que.<;tion(lr ao Sr. 1\:tinistro sobre qual será a postura do
Govctno. Em ..::aso das taxas continuarem em nfveis altos, .o::.erft que teremos t:tbelamento de juros, ou que soluç:u~ surgir{!'?
Fazendo esta segunda rergunta, Sr. Ministro, estou
mais pensando em ofereceru V. Ex~ oportunidade d~ um
esclarecimento_ que, como digo. é espemdo por milhares,
para não dizer, talvez, milhões de empresários, gente que
empurra o nosso País para a frente: os menores e os
maiore.'i, mas eu acredito mais nos menores.
Um outro problema, Sr. Ministro, é o da Cltpitali~
zação. Talvez dissessem alguns que, nestu altura em que
f:,~l;1mos em tantos pro~lemas graves, mas esses problemas graves têm-se que estar sempre atento para que não
se desmantele a máquina pequena.
CapitaliLação das empresas privadas. Em março de
1982, a CNI, em docume11to entregue ao Sr. Ministro,
apresentou algumas propostas, objetivando a capitali~
zação das empresas privadas nacionais. Uma delas fazia
menção à reestruturação do Fundo 157, fazendo-o reverter realmente em benefício das empresas em especial as
de pequeno e médio porte com enfase para as localizadas
no Norte e Nordeste. Como o Governo a cada ano vem
-esv<~ziando o referido Fundo, é de todo pertinente saber
qual a posição do Ministro sobre a matéria.
t: uma coiSa que, aparentemente- deveríamos dizer
-venha fazer esta pergunta, quando estamos preocupados com o ajustamento da balança dos pagamentos e é
exatamente com a balança dos pagamentos pequenos
das pequenas empresas, que eu tenho dever também nes~
lc momento de me dirigir a V. Ex•.
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Sr. Ministro, parecendo leve o assunto dos_ juros, eu
acho que é oportuno V. Ex~ ter nos minutos que agora
estamos usando, a oportunidade de voltar a esclarecer e
ajudar até a confiança daqueles que esperam longe. 1::
preciso levar a eles uma palavra, uma imagem, um retrato e um pensamento oficial de confiança, porque não podemos é deixar de confiar no· õ-ossO pais. -E-confesSo q"Ue
sei que é difícil a caminhada dos Ministros da área econômica, do Governo e -do Presidente Figueiredo. Mas,
confio que vamos vencer, Sr. MinistrO. Confio -rião apenas porque sejamos um país economicamente válido,
mas pelos nossos esforços e apenas enfrentando passageiras sombras de uma posição financeira. E quaOto ao desemprego, Sr. Ministro, que provoquei
e que pergunto a V. Ex.• E também uma oportunidade
que o nosso povo lá distante, Sr. Ministro, aguarda, e
que gostaria de ouvir alguma coisa.
Com essas palavras, Sr. Ministro, que repito, e coin-eS:sas perguntas que ofereço, como uma oportun1dade para
que V. Ex~ esclareça.
Agradeço a atenção.
O SR. ERNANE GALVtAS (Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, conheço e admiro de muitos anos o
nobre Senador Gabriel Hermes, pela elevação das suas
atitudes, pela correção do seu comportamento, pela sua
humildade e pela sua preocupação com os pequenos e
com os hulmides. E, muitas vezes, tivemos oportunidade
de discutir os mesmos assuntos, os mesmos propósitos,
buscando as mesmas soluções. E vejo hoje, aqui na tribuna do Senado, o Senador Gabriel Herffies, com a mesma
convicção, com a mesma determinação, com o mesmO e
firme propósito de defender os peqUenos, os menores,
aqueles que no embate dos grandes acontecimentos na
economia nacional não são os maís bem dotados, não
são o-s mais bem protegidos.
Admito, como V. Ex• que muitas vezes a Oposição nos
coloca perguntas cruéis. E imagino que se eu tivesse,
também, colocado do lado do Sr. Senador Severo Gomes ou do Sr. Senador Roberto Saturnino, estaria fazendo a eles, corno Ministros, se fossem, as mesmas perguntas, possivelmente com um pouco menos de crueldade.
Mas, Sr. Senador Gabriel Hermes, V. Ex' pode acompanhar o elenco de providências e de medidas adotadas
pelo Governo, na administração atual, do Presidente Fe-gueiredo, a sua enorme constância e preocupação com os
problemas das pequenas e médias indústrias.
Concordamos inteiramente com V. Ex• que as indústrias pequenas e médias têm que se amparar, requerem
um cuidado especial, porque estão mais expostas, porque têm menos condições de enfrentar a crise.
Há um problema de desemprego, hã um probema de
desemprego que aflige a claSse dos trabãlhadõi-i:s nacionais, evidentemente, felizmente, e graças a Deus não é
um problema que tem a dim-ensão do desemprego nas
grandes economias internacionais.
No final do ano "passado, antes, registravam-se mais
de 30 milhões de pessoas desempregadas somente no
mundo ocidental capitalista, situaÇão de desemprego que
caminha na direçào de J5 mílhões de desempregados.
Esse fato evidencia, sobre outros fatos, que nós estamos colocados, hoje sobre uin dela econômico de recessão, onde o desemprego ê, realmente, uma presença inevitável. Continuam algumas dispensas- nas empresas nacionais, continua havendo algum desemprego nas indústrias nacionais. Esse é um fato que está registrado, com
constância, nas estatísticas do fBGE e também nas estatisticas da FIESP, para um conjunto selecionado de
empregos.
Eu, se bem me recordo, no ano de 1982, o fBGE registrava para a maioria dos grandes centros urbanos no
Brasil, taxas médias entre 8,5% e 9% nõs níveis de desemprego que, ao final do ano de 1982, havíani declinado
para uma taxa média, principalmente São Paulo, Rio de
Janeiro, Porto Alegre e outros grandes centros, para
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uma taxa média em torno de 4,5%. Uma tendência nítida
na situação de desemprego ao longo do ano de 1982.
Mas, vou alertar a V. Ex• para os índices de desemprego apresentados nos primeiros meses de 1983, que foram
elevados, mais el..::vados nos grandes centros urbanos, denoiarldo,-&--priiTieii-a vista, o recrudescimeflto do desemprego
iOdJStoia nacional. Mas, gostaria também" de
advertir V. Ex•, ao utilizar essas estatísticas, para a sazonalidade desse fenômeno, porque também, nos primeiros
meses de 1981 e de 1982, essa mesma tendência de crescimento dos níveis desemprego foram registrados nos meSes de janeiro e fevefeiro.

na

Nobre Senador Gabriel Hermes, toda a poHtica realizada na administração do Presidente João Figueiredo está dirigida e enfocada- para sustentar uma tax-a de desenvolvimento econômico elevada, acelerada, criando condições, não só para manter a estabilidade nos níveis de
emprego, -~Orno cr~ar novas oportunídades de. emP-regOs
para os novos trabalhadores que a cada ano chegam ao
mercado de trabalho.
As-medidas que têm sido adotadas, principamente
para reforçar a eXPansão das exportações, não vão para
outra direçào, porque nós estamos convencido, e assim
nos ensinam a experiência brasileira e a experiênCia internacional, que na medida que nós alargarmos o mercado çlas noss_as exportações, nós estaremos ampliando as
oportunidades do mercado interno. Da mesma forma,
na medida que nós substituirmos as importações essenciais, nós estaremos criando condições de trabalho nas
indústrias nacionais; com Possibilidade de maior emprego para- os trabalhadores brasileiros.
É esse, Senador Gabriel Hermes, o trabalho que esçá
sendo realizado, é esse ·o contexto em que se realiza a estratégia da políticâ"i:cOnômica: criar empregos é o nórrie
dessa política, criai empregos por todas as formas, e pÓr
todos os meios, pela política monetária, peta política fiscal, pela política cambial, a expansão das eXportações.
Porque tudo se resume, na verdade, em sustentar esse
processo de amplíação dos níveis de emprego. O qu_e nós
também procuramos e, às vezes, parece Contraditório, é
e_vitar que huja altos inesperados na expansão destas atiV1aades e no níVel de emprego, e no momento següinte
esses ntveiS sejam reduzidos penosamente. A estabilidade, a continuidade, o processo continuado de desenvolvimento econômico e social têm que ser perseguidos pela
própria natureza da estratégia de estabilização.
t isso que eu posso dizer ao Senador Gabrit::l Hermes,
que está contido nessas medidas adotadas mais recente-ftféhfe~

SObre as taxas de juros, nobre Senador, acho que a
primeira indagação que deveremos fazer é: por que as taxas de juros são elevados no Brasil? E volto aqui a repetir
-ã reSjiQsta que havia dado anteriormente. EXistem várias
-t<lxas de juros no mercado brasileiro. Não existe só uma
_.taxa de juros. Nós convivemos, como dizia o Senador
Roberto Saturnino, com taxas de juros mais elevadas do
mundo em termos reais, mas também convivemos.com
as taxas mais baixas do mundo em termos de taxa subsidiada. Então, temos que examinar, analisar ou buscar
um diagnóstico e UiTui" terapêutica para o problema das
taxas de juros, confrontando õs vários segmentos dos
mercados onde as taxas são mais baixas, onde as taxas
são elevadas. A taxu nominal é elevada fundamentalmente porqUe a taxa de inflação é elevada. Com uma inflação de 100%, e não pensar apenas na taxa de juros que
vai pagai o tomador de empréstimo, maS na taxa de remuneração da~ suas poupanças que vai receber O homen
qUe deixa de consuniir, para guardar suas economias no
sistema financeiro. São dois lados, são dois interesses. E
a concilia~ão desses dois interesses é que permeia a política monetária. A taxa de juros é alta porque o patamar
das taxas de juros externos, que determina, de uma certa
forma, e condiciona as taxas de juros do seguimento livre
no mercado interno, é elevado. Nós saímos de uma taxa
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. de 10% do libor mais 2,5 de spread- que, aliás, ao Senador Fernando Cardoso não agrada- mais o Imposto de
Renda de 2,5 sobre a remessa dos juros que não conseguimos evitar por falta de resposta de um pafs industrializado como os Estados Unidos, exportadore_s de c_apitai~, que não têm, na sua legislação, como abrigar a
isenção dessas taxas, no nosso interesse a essa tributação
e mais a comissão de intermediação bancária. Então, te~
mos hoje, para os empréstimos realizados com moeda estrungeira, uma taxa real de juros entre 18 e 20%. Essa
taxa realmente marca o patamar das taxas de juros que é
realizado no seguimento livre de mercado. Mas é preciso
,não perder de vista que as taxas de juros da agricultura,
da pequena e média empresas e das exportações são taxas altamente subsidiadas.
V. Ex~ coloca o problema das pequenas e médias indústrias que se encontram neste contexto. Pergunta
mais:_ e o risco Cambi<ll? E as taxas elevadas? E a possibilidade de que, realizando operações, pela Circular nt?
767, o Govern-o põssa estar recebendo um ônus desse
subsídio ou desse risco, por que não os bancos, oll quando os bancos, por que não o Governo_ Federal? A idéia
que preside a este trabalho, a opção aberta para que o
sistema trabalhe com taxa de correçào cambial ou com
correçào monetária está colocada dentro do princípio de
que h<'! liberdade do sistema de escolher as formas como
deve operar o emprestador e o tomador do empréstimo.
Estamos procurando evitar as formas que aumentam a
ingerência do Governo nas atividades económicas privadas. Estumos procurando desenvolver as forças de mercado à condução dos acontecimentos e retirar daí o excesso de Governo que existe hoje nas regulamentõJções
do mercado privado,
De modo que o tabela!Jlento a que V, Ex• se referia,
embora seja uma possibilidade que não descartamos inteiramente, está afastada na presente conjuntura, pela
form:J como estão sendo condicionados os problemas
das taxas de juros. V. Ex• indaga finalmente: E a capitalização? E a importância da capitalização das empresas
nacionais, que eu reconheço, como V. EX B9, excessivamente endividada, e a importância de que se reforcem
seus capitais para se defender dessas elevadas t'axas de juros.
A Confederação Nacional da Indústria, dizia a V. Ex',
em março de 82, apresentou às autoridades do Governo
um elenco de sugestões. Várias delas, V. Ex• sabe porque
é membro daquela Confederação, várias delas fora~
fl.tendidas, sobre várias delas recebemos a comunicação
do agrado e da satisfação de vê-Ias adotadas, se não no
todo, em parte pelas autoridades do Governo Fedeml.
V. Ex' perguntava pelo Fundo 157 e a orientação dos
recursos desse Fundo paru o Norte_ e o Nordeste, e nós
não atendemos. Não atendemos a essa reivindicação es- pecífica da Confederação Nacional da Indústria porque
entendemos que o Fundo 157 representava um processo
educativo que tinha sua função del_i_mitada no tempo e
deveria ser gradualmente ajustado às possibilidades e à
orientação da política fiscal. Por isso ele foi redimensionado, por isso ele foi reduzido, e por isso mesmo deixamos em aberto, e nas suas dimensões originais, o FINOR, o Fundo que atende especificamente ao Nordeste,
e o FIDAN, que atende especificamente ao Norte. Destes últimos três anos da Administração do Gover11,o Fi:gueiredo, eu poderia mandar a V. Ex•, e o farei com satisfação e com o mesmo espírito público que orienta as
indagações de V. Ex•, a lista das medidas que foram adotadas na área cred_itícia, na área do mercado de capitais e
na área dos íncentívos fiscais, para contemplar especifi.:camente o problema de capitalização das pequenas empresas. Medidas fiscais que propiciaram a capitalização
pela venda de património dos sócios, pela venda de património das própria:; empres<IS, pela facilidade de deduzir, no Imposto de Renda, determinadas parcel:Js do imposto pela própría C<lpitalizuçào de patrimônio, o alarga-
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menta dos fundos de investimentos, a redução da participação -dos títulos púbficos para alargar a participãção
dos títulos privados, a abertura dos fundos de previdência priVãda para abrigar também esse processo decapitalização. De modo que, também aí--nobre Senador
Gabriel Hermes, vamos coincidir com o mesmo propósito e verificar que as medidas que estão sendo tomadas
caminham na direção que V. Ex• deseja.
Por fim, Sr. Presidente, nobre Senador, registro, com
satisfação, o fecho do pronunciamento de V. Ex' A Palavra de ordem é confiança, a palavra de ordem ê confiar.
Nós vamos vencer a--crise. Vamos vencer a crise pOrque
estamos determinados a vencê-la, porque, em outras
oportunidades em que o Brasil confrontou-se com essas
deficuldades, elas foram vencidas, porque temos recursos naturais, porque temos uma classe trabalhadora, laboriosa e diligente, porque temos empresários abertos à
iniciativa, agressivos para produzír quando há oportunidade de vender, para exportar quando há mercados e
quando há retorn_o para suas operações de exportação.
Estamos buscand_o reunir essas vontades e conciliaresses fatores de que o País está plenamente dotado e que
podem ser mobilizados para superar a crise. Não que
possamos resolver os problemas da crise. Estamo-s colocados sobre um ramo descendente de um ciclo econômico de graves profundidades, assim estão os Estados Unidos, a Europa e os outros países industrializados e como
nós os menos desenvolvidos. Não vamos resolver a crise
que caracteriza esse descenso do ciclo econômico que se
traduz na recessão- atual. São pequenas as nossas forÇas
para chegar lá, mas vamos tomar, aqui destro, na área da
política económica nacional, as medidas necessárias p-a-ra
minimizar a crís_e, para ganhar tempo, para aumentar a
resistência da estrutura da economia nacional, venceresses percalços e, daqui a pouco, voltar novamente a colocar a economia política brasileira nos caminhos do desenvolvimento e do progresso econômico social. Obrigado.
O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senádor José Fragelli.

Concedo a

O SR. JOSt FRAGELLI (Sem revísão do orador.)Sr. i'rt.-sidente, Sr. Ministro, meus- colegas Senadores;
A mirlhu presença nesta tribuna é a d_o homem do
povo feito Senador. Sou um simples advogado provinciano que há quase quarenta anos faz política, mas nuncn pude aprofund:.lf meus conhecimentos, sobretudo em
matéria de economia c de finanças.
Usaram da palavra aqui, pela Oposição, além de eminentes Senadon:s do PDS, o Senador Seyer_o Gomes, empn:sário, conhecedor de todo_s os assuntos referentes a
cconomü.1 c a finanças: o Sen:.~dor Roberto Sat!Jmioo,
perito nesses assuntos, que tem pronunciado nesta Casa
_ c fora dela r.:onferéncias, proferido lições que a todos nós
tem instruído: c o Professor Fernando Henrique Cardoso qw.:, embora não sendo economista, como ele disse,
no entunto é um dos professores mais conceituados neste
Puís c cm São Paulo.
Vem agora, portanto, um simples advogado de
provínd~1. feito Senador, ousando fazer uma indagação
única ao eminente Ministro Galvêas, que tantos serviços,
cm tão alto» postos, tem prestado ao Brasil.
Se-nhor Ministro, a pergunta que vou fazer poder-se-ía
diLcr que não é minha. E uma indagação que me tem
sido !!.!i ta pelos meus concidadãos, homens simples de todu;o as ~..:alegorias, lá na minha pequena cidade provinciana de- Aquidauuna. Elt:s sempre me perguntam: Fruge!li
- os amigos- senador, como é que o Brasil chegou a
dever tanto, a tal ponto que ni:io pode pagar o que deve e
ê a Nação mais endividada do mundo? E essa a pergunta
que, nos tc-rmos_cm que vou colocar, quero dirigir ao
ilustn: Ministro da FaL.cndu.
Tenho. aqui em mãos, Sr. MinistrO; a divida eXlerna
brusikiru desde 1967 até 19"8f ou poderia dizer-até 1982,
c vc-rilko que, quando se encerrou o Governo do eminente Pre»iJcnte Mêdici, os nossos compromissos externos iam a 12 bilhões c 572 milhõ~ de cruzeiros: no perío-

do Gei»cl, cm 5 anos, essa dívida elevou-se para 43 bilhões c 510 milhões. Em verdade, nesse mesmo ano de
1978 as reservas cambiais atingiram, parece que o seu
ponto mais alto, de li bilhões e 895 milhões de dólares.
Mesmo assim, Sr. Presidente, vemos que no Governo
Geiscl a nossa dívida externa saltou de 12 bilhões e meio
para 4J bilhões. Portanto, em 5 anos, 30 bilhões, 938 milhõe;o a mais do que toda a dívida atê então comprometida pelo Brasil no exterior. O governo Médici fechou com
12 bilhões de meio e o Governo Geisd com quase 40 bilhões a mais.
Se esses dados impressionam, Sr. Ministro, e-cõnl1guram um desastre, pelo menos para um leigo, como eu, cidadão do povo, no Governo Figueiredo esse desastre ganhou contornos que chegam a ser estarrecedores, porque
o débito de 43 bilhões e meio, chegou, em 81, a 61 bilh0cs. E, segundo eu ouvi num desses pronunciamentos
de Sua Excelência, o Sr. Presidente, a dívida externa já
atingiu a 90 bilhões. Não sei se pela franqueza habitual
do Presidente da República, sua maneira de colocar as
questões com uma franqueza muitas vezes brutal, que ele
tenha forncddo ao povo brasileiro; através da teleVTSão
esse dado dC-90 bilhões de dólare.<>, com o comprometimento brasileiro no exterior,
Impressionado, Sr. Ministro, com esSes dãdoS, procurei lá algurúu coisa a respeito, para saber se aquela indagação que ouço constantemente dos meus concidadãos,
quando pcrambulo pelas ruas da minha Aquidauana. E
r.:laro chega o Senador da terra, de uma pequena cidade,
quando vou ao banco, para constatar que o meu saldo
po;oitivo deixado quando vim para Brasília já é saldo negativo quando voltt:i, ali se forma um grupo e as indagações vêm ao Senador.
Nas ruas, ali na esquina, ond~ há dois bares de cafezinho, rt.':únem-sc os homens da terra, os mais esclarecidos
_e os mais simples. E no mercado onde vou, constantemente, também, falando COfl! o _lixeiro, _com o açougueiro, com o vendedor de hortigranjeiros, essas perguntas se
apresentam.
Dcv_o dizer aqui que, se alguma coisa de positivO C:stá
acon-tecendo neste País, com a situação grave_que ele vive, é de ter despertado todos os brasileiros desde os homens mais simples. Eu acho que todos os Srs. Senadores
c Deputados que convivem, como eu, procuro conviver
çom o povo da minha terra, hão de dar o seu testemunho
de que, hoje, as pessoas mais simples procuram conhecer
e discmir a situação econômica e financeira do nosso
País, c com aquela intuição que é própria do povo, muitas veLeS, manifestar opiniões sobretudo de bom senso
que nos deixam admirados.
Então, repito Sr. Ministro, a pergunta aqui vai ser à:
do Senador, homem do povo, como que trazendo a este
alto Plenário doSenado da República aquilo que o povo
simples hoje di.-;cute em todos os lugares: nas ruas, nas
praças públicus, nos cafés. Acompanhando este endividamento brutal, de 73 para cá, saltando de 12 bilhões e
meio para 90 bilhões de cruzeiros, ouVindo, repito, aqueles que comigo conversam e ouvindo_a mim mesmo, pergunto Sr. Ministro, sempre me perguntei: Será que os dirigentes das nossas finançus, consultando as possibilidades da nossa economia nunca fizeram uma previsão, ou
procuraram fazer uma previsão da capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Não haveria um teta que
n:io podcriu ser ultrapassado e, além do qual, a Nação
hrasilciru já não poderia re.~ponder aos seus compromissos financeiros no exterior'? Essas indagações, por serem
t~!O simples, partidas de gente simples, como eu, inclusive, procurei saber se os entendidos também, em algum
momento, c-olocuram o problema. E encontrei, como
v_ou mostrar. tvlas, ante.~ disso, seja-me permitido ler dois
pequenos trechos de ob~ervações_ pertinentes, do momento, feitas por João Scatim Araújo, num excelente ensaio denominado "A crise da República Presidencialista".
Logo no prefúcio, Sr. Ministro, ele tem essas observ~tções que, a meu ver, cabem no caso.
"Se o Brasil que entrar na História como grande potêm:iu, deve organizar-se em todas as suas categorias, a
política, a social, a econômicu. Já estamos individual e
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colt:tivamentC na era da prospectiva. A multiplicação
dos ~eguros, a segurança social instituída pelo Estado,
aburcundo vast'-ls áreas humanas; as carreiras profissionais como um plano elaborado pacientemente pela pessnu; u ççonomia doméstica organizada segundo_ desdobramentos futuros: os acordos coletivos de trabalho;
os reajustamentos salariais preyistos através de acordos
intersindicais, são tantos dos itens-dei prospecção individual
Da cnletiva, temos ds pfanos, as previsões. os programas que se elaborum para a empresa e para o Estado. A
sõciedadC -~_u abundüncia de'vc ser prospectiva, se não
quiser malograr. A previsibilidade, a previsibilidade ca-·
rttcteriza a idade tecnológica, na qual fomos violentamente introduzidos, nos últimos anos, e onde devemos
viver, adaptando-nos aos seus imperativos cada vez mais
atuantes. Nudu mais deve ser deixudo ao azar das decisões sincopadas.
E logo adiante:
"O acaso é hoje intruso na vida dos homens_e das
Nuçõcs. A política dos conchãvos, qUC é a própria poiiúc;.l"das -improvisaÇÕes, não cabe em nossos dias, na esfera
do Estado."
A simples leitura dos dados que enumerei e que nos levaram a um impasse que V, Ex~ diz que vai ser sUperado,
mas deixa a Nação mais do que inquieta, sobressaltada
e, às vcze.<>, desesperada, esse impasse a que chegamos,
diante_ dos dados brutais do endividamento ex.tetno brasileiro,_ fazem com que duvidemos que a prospectiva tenha sido um exercício dos dirigentes da política econômicu e financeira do País.
Então. volto, Sr. Ministro, àquela questão: Não haveria_um limite para o endividamento externo? Não haveria um momento em que se pudesse detectar que esse endividamento não poderia ser superado, porque superaria
tamMm a capacidade de pagamento do Brasil dos seus
comprorúisSos externos?
A indagaçª'o que eu fazia a mim mesrrio proCurei Ver
se encontraria respaldo em algum ensinainento de Um
ent<!ndiao~-- de um professor de economia e- finanças,
como é V. Ex~ c como são tantos que aqui se encontram.
Encontrei, Sr. Ministro, na conferência do Professor AIfred Holthus, pronunciada, se não me engano, no anopassadO, o seguinte: na parte em que ele fala sobre serviço da dívida, crises de liqUidez e indicadores de endividumento. Ele faz uma breve exposição, para chegar a
este exemplo, citando justamente o Brasil:
"A dívida externa acumulada do Brasil era de
49,9 bilhões de dólares em 1979, dos quais 6,7 bi-

lhões de_viam ser amortizados em 1980, além dos 6,3
bilhões em juros. A captação de !3 bilhões, mais do
que a dívida pendente total da Iugoslávia em 1979
- teria elevado a dívida externa brasileira a 56,2 bilhões de dólart.-s no final de 1980, sem transferência
líquida alguma.
Ou seja, não teria sobrudo fundos para cobrir
nem o aumento no preço do petróleo, nem qualquer
investimento.''
E, agora, o ponto a que quero chegar ...

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Peço permissão nobre orador que está na tribuna, para submeter ao
Plenário a prorrogação da sessão por 30 minutos. Nós
temos __ l!ma sessão do Congresso Nacional, que tem matéria constituci_onal, que não pode ser adiada, às 19 horas. O nossoRegimentoé draconiano. Tenho a impressão
de que hú um artigo elaborado pelo Senador Roberto
Saturnino, propondo uma outra sessão para o Ministro
comparecer para novas interpelações. Mas, como ll senhores Senadores estão inscritos e as trés lideranças desejam apenus formular um agradecimento ao Sr. Ministro, vou submctt!r a prorrogação por mais 30 minutos
que, creio, vai dar para responder ao Senador José Fragclli, e concluirmos a nossa sessão de hoje.
Submeto a votos o requerimento._ (Pausa.)
Aprovado.
Conc_edo a palavra ao nobre Senador José Fragelli, e
eu peço que conclua, porque já falou a mais oito minutos.
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OSR. JOSÉ FRAGELLI- Vou continuar na leitura
da lição dada pelo Professor Holthus: É este o ponto, Sr.
Ministro:
"Este quadro leva a suspeitar que um país não
pode tomar montantes de cada vez maiores créditos,
sem incorrer em dificulôades de pagainento". ~ ess~
se o ponto que eu frizaria. "E que, em algum momento, chegarã ao lirriite
Suã capacidade de endividamento."

ae

Então, a minha pergunta, Senhor Ministro, é justamente esta:
Em algum momento, não chegaram as nossas altas autoridades financeiras à conclusão de que esse limite -de
endividamento e; além do qual, a nossa capacidade de
pagamento, de honrar os compromissos, teria sido superado?
Esse momento, Sr. Ministro, é claro, eu não Vou pedir
a V. Ex~ que o fixe em hora, em dia, em mês, ou rnesnfoem ano. Mas, neste período de nove anos, em que a dívi~
da externa foi de doze bilhões e meio a noventa bilhões
de cruzeiros, deve ter havido um momento, um período,
no qual tenha sido detectado esse limite nláximo dei ca·
pacidade de endividamento do País, com pOSSibilidade
de pagamento.
Esta é a pergunta que eu deixo a V. Ex~. reduzindo um
tanto o que eu teria de falar.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, me permita uma ob~
servação. Acho que a viõda de um Ministro ao Senado
da República devia, Sr. Presidente, superar também as
exigências regimentais. Muito mais importante é apre·
sença do Sr. Ministro do que uma sessão extraordinária
do Congresso, e essas s-essões_ já têm sido, por vezes, sus·
pensas para votarmos aqui aprovação-de embaixadores.
Quer dizer. matérias de muito menor relevância do que
está nos ·debates que aqui estão se verifiCando, e a- respeito das quais nós deveríamos ouvir pelo menos ainda a
palavra de dois eminentes líderes, o da Maioria e o da
Minoria. Muito obrígado a V. Ex•
O SR. ERNANE GALVt.AS (Sem revísàci~o orador.)- Sr. Presidente, cu entendo esgotado o tempO regulamentar e, por isso, me proponho a transmitir ao meu
prezado ãmigo e ilustre Senador José Fragelli a resposta
as suas indagações. Vou <!penas dizer ao SenUdor, primeiro corrigindo uma cifra: quando comparamos T2 -bilhões de dólares de dívida em 1973, e a dívida ao final de
1983 esperada, estamos incluindo cifras diferentes. Se
não incluímos na cifra de 12 bilhões a dívida -de curto
prazo não devemos fazê-lo também no final deste período de 82/83 porque aí os números são menores, para o
final de 83, 78 ou pouco mais de 78 bHhõeS de dólares.
O SR. JOSÉ FRAGELU
compromissos.

-

Mas -são igualmente-

O SR. ERNANE GALVEAS-:_ Sim. E in~is-a-díVfda.
Mas aí teríamos que compra -as duas dívidas. Mas não
estou me-penitenciando porque os 3rgumentos de V. Ex•,
inclusive, beneficiariam um periodo de governo onde eu
tinha responsabilidade quando Presidente do Banco
Central.
O SR. JOSÉ FRAGELLI- MLiíto berii!
O SR. ERNANE GALVE"A.S-=.:-Mas, não quero dar
uma resposta a V. Ex', sem o cuidado de fazê-lo nas dimensões e na profundidade que V. Ex~ merece.

O SR. JOSÊ FRAGELL! -

Muito obrigado.

O SR. ERNANE GALVE:AS- Por isso, se V. Ex•
aquiesce fazê-lo e depois transmitir pessoalmente ou de
qualquer outra forma a V. Ex' Apenas diria o seguinte: o
Brasil, realmente, escolheu o_ endividamento como uma
forma de responder à crise interiiadonal. Parece-me que
o fez de maneira cuidadosa e criteriosa, porque levantou
recursos internacionais, primeiro, pafa fiilUnciar os desequilíbrios causados pelo aumento dos preços, inclusive
do petróleo, para não promover o racionamento de com-

bustível no Brasil, para não criar um trauma na economia brasíleira, e o fez por curto prazo porque, em seguida, o endividamento externo é representado por grandes
investimentos, que mencionei aqui na área do setor privado e do setor público.
Se V. Ex• qt,tisesse, realmente, OJ.l tivesse a possibilidade- de responder de uma forma curta aos seus campa~
nheiros nas ruas de Aquidauana, sobre a dívida externa
_d_o_Br(:ls.il, poderia dizê-lo, sem maiores preocupações de
elaborar a resposta, que o Brasil tomou esses recursos e
inv!!stiu em coisas essenciais,para reforçar econsoliclar a
Infra~estruturà da economia nacionàJ, para cri~r prÓduçào, para criar novos empregos, para aumentar as
oportunidades que os trabalhadores brasileiros têm de se
manter empregados, ou as possibilidades de abrir empregos para os contingentes que. a cada ano, cerca de I milhão e.meio de pessoas vão chegando ao mercado de trabalho.
E aí estão os grandes projetas: Itaipu, Tucuruí, as siderúrgicas, até mesmo alguns mais questionados, como os
metrôs em São Paulo e no Rio de Janeiro. V. Ex• pode
fazer uma figura para convencer a gente simples de
Aquidauana: o Brasil poderia pagar a sua dívida externa, remetendo para o exterior esses projetas de energia
elétrica õu de siderurgia. -~ apenas uma figura de imaginação. Mas, se o Bmsil exportasse- Itaipu, Tucuruí e a
Siderúrgica Nacional e a Siderurgia de Tubarão- estaria o Brasil mais rico ou mais pobre? Haveriam mais possibilid<Jdes de emprego para o homem simples de Aquidauana, ou haveriam menos possibilidades de emprego
para o trabalhador nacional? E isso, Senador Fragelli, e
o resto eu complemento por escrito para que V. Ex~ receba em profundidade,
O SR. JOSÉ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex!,
e espero essa resposta por escrito, porque confesso a V.
Ex~ que não fiquei inteiramente convenCido. Muito obrigado eminente Ministro.
O SR. ERNANE GALVEA.s- Muito obrigado.
- O SR. PRI!:SIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGfLIO TÁVORA- Sr. Ministro, Srs. Senâdores.
- ·
--"Felicidaçie de_ V. Ex_!~_encerrarmOs a fila de oradores e
de" debatedofes com V~ Ex•, portanto, o poder da síntese
que permitinio-nos seni. vaidade, proclamar, vai fazer
Tióss:á fhterVenção· CUrtíssima: 1,2 3, 4.
I - Parab~ns pela exposição que fez, principalmente
pela divulgação desse documento. Poucos terão se apercebido que, anexo ao mesmo, está não só a carta que o
País enviou ao FMI, como depois o memorando técnico
de entendimento mOStrando que a administração brasileira nada tem a esconder de ninguém; e, de suplemento,
ainda, uma carta feita pelas mesmas autoridadeS financeiras, de 24 de fevereiro último. Portanto, não iria maiS
perder tempo em dizer da nossa concordância a respeito.
Coube_-nos, aqui, poT delegação do eminente Líder
Aloysio Chaves, defender a política adotada pelo Gover~
no na contratação de sua dívida externa. Já tivemos o
primeiro debate com o eminente Senador Roberto Saturnino e outro com o Senador Pedro Simon, estamos esperando a sua contradita. Mas aqui só queremos reafirmar,
em atenção a tudo o que V. Ex• disse, que um país que
69% das suas importações em valor, são financiadas até
180 dias que tem uma necessidade absoluta de crédito Já
fora, só em última análise, em último momento, em última ratio, iria apelar para a moratória e deixar de seguir o
caminho que foi bem trilhado por nós.
Mas, permita·me s.ervir agora de_ "advogado do diabo", isto é, acredito que dua~ perguntas feitas cá, não
pelo vice-Líder do GovernO, mas justamente por um Senador, serviriám baStante pãra elucidar- pontos que até
aquí nao foram tocados, pelo menos não vi.
Meu caro Ministro, como vamos conciliar, nos próximos ano_s, o corte substancial proclamando nos gastos de_
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inveStimento das estatais com a estrutura de produção
das empresas privadas que foram dimensionadas na base
de encomendas públicas. Ê um caso. O número L
A número 2 - Razões há, mas gostaria de saber por
que o Governo brasileiro, antes de recotrer à organização desse seu plano não tentou o apoio de outros grandes -devedOres, não para fazer a moratória, que aqui o
nosso Senador Roberto Saturnino por ela tanto propugna, 'mas para preparar um conjunto de _medidas que
forçassem aqueles bancos a atitudes mais acomodadoras
e à redução generalizada dos juros? Mais síntese do que
isso, não ê possível.
Estas as perguntas.
O SR. ERNANE GALVt:AS - (Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, para conciliar com os interesses
da Mesa pediria ao nobre Senador VirgHio Távora que
aceitasse uma resposta também curta, concisa.
Estamos, realmente, promovendo um ajustamento dos
gastos e dos orçameJ].tos das empresas estatais, porque
acreditamos q"ue há uma pressão de demanda do lado do
setor público, inclusive, da parte dessas empresas, criando pressões iriflacionáiias insustentáveis.
-

1: preciso, realmente, redimerisionar o setor Governo,
nesta oportunidade, para abrir espaços para que as empresas privadas possam se desenvolver e possam encontrar os recursos com que vão responder ou satisfazer as
suas necessidades aluais e superar a crise.
Esses núffieros estão Colocados nesse do_c_umento,
nobre Senador Virgílio TáVori,-e eu pediria a
Ex• que,
se não estiverem completas as informações, com relação
ao setor público, eu estaria também na obrigação de encaminhar a V. Ex• os dados mais completos sobre a parte
do setor público, no contexto dessa estratégia de equacionamento das _estabilidades interna e externa.
_V, Ex!<_ me surpreendeu com a pergunta, antes qualificada, de por que o Brasil, realmente, não se.orientou no
sentido de buscar um-acordo entre os grandes devedores,
para forçar os credores, os banqueiros internacionais, a_
uma renegociação glob1:1l com taxas de juros, como dizi~
o Senador Satu!nino, mais jUstas, mais humanas, mais
impostas pelo devedor do que impostas pelos credores?
Eu teria uma grande dificuldade, Senador Virgílio Távora, de conduzir esse processo, pela simples razão- de
que eu n~o sape~ia por onde começar. Nós, no Brasil,
nós brasileiros, nós, Governo do Brasil, tomaríamos a
in-iciativa- de pr~por ao Peru, ao Equador, à Nova Guiiié,
à Costa do Marfim, um plano internacional de enfrentarmos os banqueiros numa negociação global'! Ou nós
esperaríamos ·que alguns desses países nos trouxesse a
iniciativa e nos conduzisse à mesa de tais negociações.
Como eu não sei, nobre Senador Virgílio Távora, por
onde começar, também não sei como responder a sua
pergunta.

v:

O SR. VIRGIUO T Ã VORA- Veja o Senhor que foi
mesmo "uma pergunta do advogado do diabo, não é?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre_Sena.dor Humberto Lucena, Líder do
PMDB.

O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERI PUBLICADO .POSTERIOR. MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Ministro Ernane Galvéas para responder às indagações.
O SR. ERNANE GALVEAS (Sem revisão do orador.)
-Sr. Presiden-te, Como o Senador Humberto Lucena remarcou no início da sua exp-oSíção, não há um- questionamento que possa demandar uma resposta de nossa
parte. Por isso, eu pediria apenas para-registrar o fato de
que existem diferiiiÇas pequenas e ·grandes entre a opi~
nião e· a-PoSiÇãO da OpOSkão, em- relação ao Governo.
Mas quero destacar que, realmente, entre essas posições,
nós -temeiS n!itCrado a nossa Convicção e a determinação
de não "ãc_eitar uma atitude de derrotista para realmente
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manifestar e insistir, com confiança,- qué hâ solUÇões
para os problemas brasileiros. Nós estamos tentari.do,
nós Vamos chegar a superã~las. Muito obrigado, 'Sr. Pre·
sidente. {Muito bem!)

O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço ;a
$enção de V. Ex•, embora os seus argjlmentos e as suas
conclu~Qes não sejarií por nós aC:eitas:
- -- -- SR. PRESIDENTE ( Moacyr Dali a) - Concedo a palavra ao nobre ·senador Roberto Saturnino, que falârâ
como Lider dentro do prazo spti~itado por S. Ex•, de 2
minutos._
O SR. ROBERTO SATURNINO (Como Lfder.'Scin
revisãO- do orador.) Sr. Ministrõ:
'

V, Ex• usou, ao responder ao Senador Gabriel Her~
mes, uma expressão que me tocou: V. Ex• se sentiu in,
querido, com uma dose de crueldade por parte de Senadores de oposição, "dtãndo a mim nominalmentF. ·
Quero cft_zer a V. Ex• que se houve esse sentimento,
não houve, de maneirã alguma, a intenção de ser cruel,
asSim como de nossa parte, cumprindo aqui O n-oSso d-eY-er, temos que dizer também que nós achamos que a
política q~e V. Ex• desenvolve, juntamente com o .seu colega do setor econômícO, o Ministro Delfim Netto, é
uma política extremamente cruel, com tÍfna maioria
imensa da população brasiteira. Mas, nem P,Or isso, nós
queremos ver, também, intenção de crueldade por parte
da açào de V. Ex• e do Ministro Delfim Netto. E uma
questão de ponto de vista e de posição polítiCa.
Eu desejaría brevemente, muito rapidamente, salientar
três'pQntos das intervenções de V. Ex•, respondendo a
mfm e a outros Senadores. V. Ex• respondeu às minhas
pergU:n,tas, com outras perguntas. E se eu estivesse errado e\(.. Ex' estivesse i::Crto? Devo dize!, nobre Ministro,
que, de Urt:J. lado, além da forma de responder não ter,
para nós nenhuma efic~cia, ·ae Vez qUe-v. Ex•, é que tem.
a responsabilidade da conduçãõ da polítiCa e não- nós daOpOsiÇão~ devo salientar dois pontos: pririleirõ q-ue rio
Curso abs debates que têm sido travado nessa Casa, infelizmente, lamentavelmente, as minhas previsõeS, as nossas previsões, dos colegas de Oposição, -qUe terihã"rit- usado a tribuna, têm se. aproximado riluiÍO Inais da--verdãáe
do que das previsões trazidas pela Bancada Governista,
naturalmente em consonância com os pontos de vista e
as informações que tem dos· MinistériOs da.lrea eco:ri-ômica. E, de outra -parte, parCce-ine qiie ficou-evidente-a
falta de uma política alternativa, que leve em conta a
possibilidade de que venham 'a ocOl'l'erJatorCs, emeigêri~
cias, diferentes daquela -visão otimiStl!; com a qual o Governo l'lstematicaiileilte teni trabalhado e tem encontrado, na realidade, fatores que não cõriespondem, muito
freqUentemente, a essas provisões. E esta ·ralfa de uniã:
política altern~tiva, esta falta de uma eStraÍégia alternativa para o caso do não cumprimento das previsões atimistas, isso noS alarma muito. O segundo ponto, para o
qual eu queria chamar a atenção do ilustre Ministro, ê
que esta explicação dos spreads alto$ não convenceu.
P;~ra nós, não hâ explicação pa1"&.o fato de o BraSil estar·
pagando spreads tão altos, a não s·er, uma falta de agressividade, uma falta de maior empenho, uma falta de
competência ness;s negociações, que outrOS países devem estar tendo.e que nós, infelizmente, não estamos
apresentando nessas negOciações.- E aí, ent~o, eu ligo
uma questão à outra, que este procediemnto que chamei
de mora-tória consentida, onde vamos pagando o que nos
pedem, onde vamos si111pl~mente deixando de usar a·
competência, a neg6ciação conlpe~nte, a agressividade,
nesses entendimentos .e' vamos, simplesinente, concordando com tudo aquilo que~ exigido .do Brasil em mâ.~·
têria de spead, de taxas de juros, de concessões de política econômica, aqui e ari. E a mim, Sr. Ministro, Síncera:mente, me estarrece, me espanta, a declaração de V. Ex•,
segundo a qual, não saberia como iniciar um entendimento com outros países, em situação semelhante à do
BraSil. Porque isso deveria estar sendo feito, hâ muito
Jempo. Desta tr"ibuna quantas vezes advertimos para a
necessidade de um entendimento dessa natureZa. V. Ex•,
_a esta altura, declara que não saberia nem como coineçar? Então, -i~iSO tem muito a ver com a explicaçãO
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desses spreads altos, desta comPlacência geral do Brasil,
em relação a todas as exigênciaS qUe riOS.-são iriipostas
nesta moratória cOnsentida pela qual estamos passando.
Finalmente, atendendo ao Presidente ê agradecendo a
sua benevolência, quero dizer ao Ministro_que a vinda de
V. Ex'aqui foi muito pOsitiva; não obstante discordamos
em quase tw.do, não· obstante não nos satisfaze~os mutuamente nas indagações que fizeffios a V. Ex•, rtas respostas que recebemos, assim como na~ colocações que
fazermos, não obstante isto pode ser o infcio de um debate qu"e estamos tanto a pedir nesta Casa, que se discuta
piedp'uamenfe ésta- ·questâo qUe estâ ã riOs· ángustiar a
-todos.
·
-concordo aqui com V. Ex~ de que aqulea sugestão de
nos trancarmos todos numa sala até que emergiS~e uma
solução é inaceitável. Entretãnto, com esforço, vamos
procurar uma alterc.ativa, um esforço para que desenvolva, dentro do Congresso, algum tipo de audiência, de
debate, alguma comissão especial, enfim alguma iniciativa do Congresso que possa encaminhar esta discursão.
E. ao fim dela, se esclarecer muita coisa, se encontrarem
conjunções pontos de concordância a respeitO de novos
encaminharemos da política econômica, me parece que
is>'iO é algo diferente da solução da sala e algo que pode
vir a ser extremamente construtivo e extremamente:; im·
portante neste momento que atra_vessamos.
Era o que tu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas!)
~O

SR. P(tESIDENTE (Moacyr Dalla)- Com a palavra o Sr. Ministro.
O_ $r, Ern.ane Gah·~as. --Mt.!ito obri8:"ad9, Sr. Presi-

dente, eu não teria nada a acrescentar.
QSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- E:opcedo a
palavra a~ noM-e. Senador Aloysio Chave&, como Uder
do PDS.
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VIA

A experJ.eneia histõric:4

~

~

·-~

1•

F.SCClL~

FAJSJ.::i lNLoUS':'l'.!.:..:.!ZAOOS

~

l.l<l

'"'

o Prcu!uto lnterno llrut.o

'"

w

I,O!'S

co~ltrxas

aaie

' Sl'I'ERAI> A CR!.S.<.

':;

1.>01.
1.<15
1.10<

·-~
·-~

ll,t

ve:.

noss.ac ;,.spiro.;.:;..,. de- de-:oenvolvimento.

,

1.011

"·'

M

11.1

'"'

espc~c:i&ll

,

!oo.SJ•<I-.... 01

~~-· ,.,._.,

i

e soc:iai.s .;..nu. . que o Pai• b~vi.a solucionado os

est&"angiZl-tos

econoJUa,

os

73,

crhe, e111 eéru.o; e- c:'"da.

~

colbJ..à>.lll

1!115-8~

partir de

Quinta-feira 24 OSSS

..,

... neq.,tivOllõ o.t11.a.:: co sentido de rQtringir ils t.n:>c:as exterMa,
2 fora de dUvida, portanto, qu. no quadJ'o 4•
..,..,_ial ••tlvel •
proOJressista, o B~rasU ,taiS C:OIOQ • cri~e energé'tic:a e a r!.pidill elevação das t..a:o<all de
juros externo.JO •
Cllp&S
de superar
os
obstic:ulos
ao
ssu.

conjuntura

traraar;ões

.ostrou ·sei'

a apenas 2,1\ do

daaenvolvi~t.o, ~lianck>,

estrutura

oood~~:l'nizando

eo• grend•

e<>OIIÕJU.ca

• div.raifi.cando sua

e,

rApidez

o

q11e i aais

iloportanu., c:,t.a r.a:ooiivel atabilldade internA e externa.
~oi

a infra-•trulur'!', econi!i.at.ica a social

..pU.ada,
crner<;~ia

COII>

~:ealisar;io ~c

a

etlétrica,

substancialMntl•

vu.1to11oa iAV•Uti.entoS em

transportes,

coonunicaçõ-,

saúda,

! '"' ''' !

adllc:açio e assistênciA social..

Eaúw.uooa .Qeate contexto
aatisfatori&~~~entoc

espondido

ao

co~~pronoJ.sso

1947, • taxa Mdia de

iii

nroduto

interno

bruto

fol.

:inq!lent.&, 6,S\1 na dicada de 61), 6,2\
~-

J>C!••r

elevadas

t.a.x:as

de

de
e

4,.1\,

na

conaolidaç-io

da econoa:ia brasilei.;,.&, e atê

cresci-nto
novos passos para qal!laDIOlil par.a.ares

n~.~&l' do

de

bist6rico co11 o
•-durecUiento

esenvolvi-nto. Do 1gon

70,

de

creaci..nto

•nos

No•

b-

8,6\,

-ur

da

popuJ.açio,

q1l.&lldo

•ai•

-•~

o Pa!a foi

~

1•1

::-·

ª~:::Il~ ·.: .:
:::\:

1,1,1·...,.;.

do

· · · · · · - .. ft..

dra..~~.ti~ntc

ati.n!Jido pelo pri-.in) c:boque do P<Jtróleo, no final de 1973.

deiiiO!fi'ifico
A elevaçio Cio. preços do petróleo em

.ais

de
~-~.:.:.

301),,

entre

U73

•

74,

e

I ~·.:::1

,.., f<J

do

ensAiando

altos no n!vcl

•m

.,.is de :zoo• ..., 1979 e 80,

e•

representou violentt> c:boque d.a ec:onomiA

coa

mundial,

forço. ,

sufic:iente para iaurro.per, de .,r;Jo br11$0C>, o longo ciclo de
prosperid.ade

iniei~

indl.lStl'ial.izad-

ea lgSO, lançando a eoonoa:ia dos países

.,.,.. profunda reeea•io, que ji. dura aais de

9 anos, ao lilldo de: ~><Jrsistc:nt.eos pntssões intlAC:ionál:i.as,

,,,
'"'

,~JL

',UAS ACUfWLAIIAS DE' CRESCLMENT!J

'M-odlltO
Total

Perlodos

População

to,. ...
lsU-IInl-

Produçio
Tot.lll
"Per C~piU"

r&rtlt. ""P<-Ini·
I<'<" n~ t~U1 do•

3.97

2,12

t.n

605,8

'·"

1,9:.

'·~

652,8

2,05

10,5]

6(;5,4

l.55l,1

~.,

(l}·l•d.,.iwtrot""*so1nil~

'·"

'·"

10,53

70!,5

2.704,1

~.,

(2J·htl. . tha,

1940-42
1945-47

~.71

!i,49

2,38

'·'

19&0

"

'·'

"'
"'

'·'

""

70

U:!!!=

'·'

1970

'·"

~

1945-47

"'
'·'
'·'

!IJI~7
~

ltAOOAD. lnst1ú.Jto E.nsile_ii'D de Economia da FGV. 1974.
fGV e lBGt

'·'
'·'

n,:n

815,1

12,11

eu,o

n,2J

JOt,7

16,81

1.019,7

H,<>:

eac.,n

l,, ~3.

~l,'J

6.263,5

1

'·"'·'

fOióft:

"·"
"·'
34,t

•o,o

Par• •• prot.•9•r
n•çõcra

31,9'

1ndllstr1.al...,te

,,846,0

_ c_~

\
PrT~ts•J.S.

t..opo

nit:.ic!a.,ente

~ala

Outro

resulta.SO

tre 1947 e ltao, c:o• cxc:eçio
}:n:ick>

digno

de

regtst.:=:-

i

•

<:rescl-.ntÕ nas ~iv.r••• déc:aclu ..-J.dorad.as
apU~u

do

ligeiro

deel!nio

liOS •nos 6'!, COIIO conseql!léncia da p.ljofund.a erisa de

:urssa poUtico-il:'lstit.IIC:ion:al ocorrida cntnol UU e 6.f,,

""t.i

de:sen.volv<>ndo p•r•

c:o.nfrentar

os

qr.Dve"

da

e=onOllliill

estrlltéiiill o.dotAda
priraeiro

choque

mundiiil~,

pelos
do

provo_cado.

po.Ise:o
petróleo,

industrializados,
e

11

pe1os efeitofl 'da

c:uja

4p6s

o

de~eriorAç.íio

,..,

q'11o

P""~•r••

prot•C1on1sta,

poliUc: ...ento, i• p:r.,sõos

desafios

i:mpotstoa pela cliise intern•cional, ;; importante: o.nali:!SArmc>$
sit.1.1aç.io

crisa,

••tr•t.é9iA

AtliO de r-qllilibrar sua• eont.as

-•.:>
Po.r• bem aquilot..a:r;mo:; o tre,...ndo e:11!orço que o

do

ef<litos,. da
;adot:araa

•

nlvol

O

drastic_,te,

•

ex~rn . .

adotAZ

coa

.-:r.stas

ger~s polo

de

Ale..,nhA,

• da

.•H~tt.Al'

-idas
a

re•pondC!Z,

eoenõl>l!ca

C..idos, Franç-a, lt.lU.a o

Rei110 tlr>l.do experimentar._.. ql.led.a do Pl:'>dllto nac:ional bruto
....,

llliid1a

do

2\,

l'l

ao

de cunho

cros.,...,to des'"'PregO.

.auvida<la

~t.ados

•s

su•• aeonoal.U

oe fooos respon&ãv,.is palo recrudesci-=nto 1<>tfac1on.iirio,

('i) · ht>~adv.,.
(2J ·ProJeçQu.

:aler"'i.io

da.

•v•nçad.as

eliaslc:a de reduzir o r:ltooo de cr.. c~nto de

'!i}l983
rorm. cltr e

O.II.U.

27,1

l.J~l.')

4.06l,7

I

1.!.,
(lJ1l.l~l

192'0-2'2'

-

m1.x.e

15,1

1930-32

1.41)-42 -

11.1

ltllh

-

IJ0-32

41.1

Jo)No

120.21 -

~ll0-12'

119

uso

(:J&.l:W

2,14

30,9

,,1

12.~

3,96

l,OS

•-zoo

f.-.~o

l•J>OTU;õ.os

1,H

1.511'.

,!:;;~=\

1, 11

_("'t:..:\~~t--'-"-t-''-"'c''·-

f&!

1910·12'

J00-02' -

11 v..ioçlo

,,B

{OZ:)

a

.J.ropio cra•cR l,ll naquele ano,, contra

10,31- 1973; o c..nacli 0,6,,

a~

co-.,•ançio eom 7,11 eAI l97J.

0556 Quinta-fei'é~ 24

,M~rço

QUADRO No

de I983 _

V(

TAXAS NWAJS 0( éRESCIHENTO DO PNB REAl
Variadies Pcrcer~~uais

-----

"o

ALEMANHA

CAMOlí

1970

5,5

3,3

1971

1,7

1972

3,0

ESTADOS

REI tiO

PATSES

FRANÇA

IT!!L IA

JAf'Jio

UNIDO

• 0,6

5,8

5,0

10,2

1,1

5,8

2,7

5,5

1.6

6,4

1,7

3,4

5,8

6,1

5,5

3,4

9,4

3,5

5,7

6,3

u.~roos

MENBROS DA

OCDE
1,4

1973

5,3

7,1

5,9

8,1

5,4

10,3

5,4

1974

0,4

3,1

- 1,8

3,9

3,4

1,3

- 0,1

0,3

1975

- 3,2

0,8

- l.B

-1,2

-3,7

1,1

- 1,8

-1,2

5,1

1976

5,7

4,9

6,0

4,6

5.7

6,0

1,3

1977

2,6

2.7

4,9

3,0

1,0

5,4

2,0

3,7

1978

3,5

3,4

4,4

3,3

2,6

6,0

3,5

3,9

1979

4,5

2,8

2,3

3,3

s,o

5,9

1,5

3,3

1980

1,7

0,5

0,7

1,7

3,7

5,0

1,1

1,0

1981

0,3

3.0

1,0

0.3

- 0,2

2,9

1,1

1982 {*)

1,0

-1,7

-1,5

1.2

1,5

2,0

1,2

'·'
1,5

FONTE:

I!_ACEN,

1'1-

(stTmattva.

QUADRO N9 VIL

TAXA OE DESEMPREGO

(Variações Percentuais Anuais)

A1ernanh_a
Ocidental

Ano

1970
1971
1972
1973
1974
1975

0,7
0,9
1. 7
1,3
2,6
4. 7
4,6
4 ,5
4,3
3. 8
4,8
6. 7
8,5

197~

1977
1978
1979
1980
1981
1982

AasJ.m,

~o

1rH..:;r.

d•

.. dotilren

~.>""'

Canadá

5 '9
6,4
6,3
5,6
5,4
6,9
7.1
8,1
8,4
7,5
7' 1
8,6
12,8

.,ol iuc"

Vtl.._..dt> " r,..al~!l>u;ii.:. de inveJ<ti~~~<mt.o• anti-eíelu:os c ,;-b.,~<:•

re-0:''<::·"9"'"'
ca.:;!:••-.~

~nt.e:rn~c1ono.l

<!as

pOlll:~ilJ.da,ic$

dos

resttiçóes
d"

comérc'···

op~r•u·'

petrcxl6üo:res,

is

lrnport.aç&s.

inu.rnaeionsl

e

dlfl'::.ld"-de$

<ia

Estados
Unidos

F"rânça

4,9
5,9
5,6
4,9
5,6
8,5
7' 7
7' 1
6 .o
5,8
6,9
8,9
10,8

...
...

-. Jtãlia

2,1
2,3
4,0
4.2
4,9
5,2
6,6
7,3
8,9
9,4

r-ec:..ss.ic.

os de..,qllil!br~~~~ do_bal~nço d"

o1<

Obs':'rve-se que.
J.ndus~.nallzados

re.._,,.,.tar .. ro

e~.

1_975,

os

qnndes

pai~;e"

-

SALDOS EM CONTA CORRENTE-

Em USS Bilhõe5
PATSES EM DESHYOi.Ylt-',E/.i7D
PA1SI:.S
JNDUSTRIALJZAOOS

ExrortddOre:s

P(-tróleo
1973
197~

l!i7'
197{.

1977
1972

19/,19[,(1

1951 (1)
1982 (1)

.f.Q!ill:: f.

M. :. -

(l} - fstimativas.

'-'

€7 .s
35,0
40,0
30,8
1,9
59,8
ll5,(J
65,0
l ,o

de

I

Não Exrortddores 'de
PetrÕlco

-11,5
- 35,8
- 45,J
- 32,9
- 28,3
- 38,9
- 58,8
- 85,6
-103,3
- 90,0

u.m

os

tll'Hc~t.

de- USS 12,4 bllllõe,., ""'

dissa!)Ou!s

de

uma

9J:ande

1~74.

depress"io e, •

put!• de .,,.,Uic, '"' ntiVldades eeonõmicss éntrar~rn numa

sclliO balançot: l:le p>lq4)DeOtOs d.,

QUAORO N9. V II!
BAL.4.NÇ:O DE PAGA."tENTOS

12,8

fotr:.a extra.or<Hn.iirla, com ~u.P"'.c-.ivl't deUS$ l.?,l b~lhõe~. apô.:

expe:-::~~Cfltoc:.

pcl<'

.as

2,6
3,3
3,7
2,6
2,6
4,1
5,7
6. 2
6,1
5,4
9,3
11 ,5

e><;><"rlmeflta.~.e=.

f>&<;.o:..,ntos ê:o:o paises p<"rifê.c-1"":_",

reduzind.;
•9t.Ovand<>

1,1
1 ,2
1 ,4
1,3
1,4
1 ,9
2 ,o
2,0
1,2
1,1
2,1
2,1
2,4

3' 2
3,2
3 ,7
7,5
2,9
5,9
6,7
7,2
7,2
7,7
8,3
9,6
11,5

o·ro-

Reino Unido

Japão

TOTAL

J4,q

18,6
5,6
5,0
- 3,1
- 5,5
0,9
- 15,<;
-39,3
- 93.0

!ase

Março de 1983

DlÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

4raMtl~

nos

em de,;;envolvimento, e&pe<;ial~~~ent.e n.os

94l11ea

--ímpÕit.~res de petrêloo. De
c:o•ren~

1974

nO>:T~o&l

11\LANÇ.O UE

DO

~AGAMENTOS

elevo~~do

Atin;ir,.m o

e :ss

fi.. to,

011 · dé:i:J.<::ite em

No

transações

imporu.=.or

paise11, de uma posição deUS$ ll.S bilhÕe~

des"es

.,,. l9n, at-e certo p-onto
c:.apit11:,

Quinta-feira 24

ern

terra.o11

de

absorção

caso

do

Brasil,

por

cu.o.

condJ.ção

de grande parte de SIHIII neee&sidades: de petrõleo,

"aitu.liÇ.io não poderill ser diferente. com 11

de

e 197-:, pas:::ando deUS$ 1,7

cr1,;;e,

q~,~a.druptioou

d/;fH:i: em transaçõe::: corrente$ quase

montante de USS 36,8 bilhões em

0557

o

nosso

entre 1973

bilhão parà USS 7,1 bllhões.

46,5 bilhÕea no ll%'10 seguinte.

QUADRO NQ

H

DRA~IL

- Em I'S~ M!lhiSe~

Olscrimtn~çio

1970

i

lg71

l'"~o··•,~Oes

1.2

2.507

1.2.1 P<:tn;1,.o

281

1.2.~ Outt~S

2.226

2. if.!l.:m.Q~ (llquldo) (I)

2

-~;b

"'

Outr~s

:

4.232

6.199
6.192

1

3.763

"'

5.586

5111

7.9~1

,!::~~ ~ ~~:~.:~

"'

9.·.-.·s

1a.~ol!

I

318
i ~~

~~
lnv~;t\.,en~o~

4.~

l'llprf>th•% '"'(;dl,o e Longo

4 3

n~•.ros

4,·1

lv"<•rt!z~ç~<'s

168

rrno~

1.433

?.C'l11

m

{lTqu\40)

~~~

5••~H~_)_.f...Q_M_l.~_g!.I1

"'g

~- ~-(~llLJ-~Q.,011l~~A~Q_~G~

~

9401

"

I

6.B~l

,
3%
1.920 -

4.495!

4.2991
1.202.

25o I

-

1.613

~

~;-

~

~i-

!&!!

.!.:..?.91

:ill

~

2~.nz

23.293

22.955

22.0~1

9.3?2
13.53)

23'.ooo
17.000
7 ,f45

9.~19

6.264
11.8<0

:co.n5
19,olCO
9.St2

11,4U

9.~78

9.1!4

.!:2§1f· ~.::-ti-~~

1..J12

.l.Q.JJl

·.11..2:!

2.1~~

4 WG
3 13~

l:mi:

5.93JI

13.6~3

!.~n I
8.4:41

4.::',4

i. 2.695 •
2.2BIJ •

~:QEI- 1:.2..?2 -~

~

~

~:.~3~

qs9

81~

~06

8.424

1~.63?

1. 761
1.072
2.987

!lll

.L:.Qg!.
12.659

12.022~

2.030; -

~'.!LI-

1.S35
2.172, -

198J(J)

:?..&!~

9.~n!

-;;I

887 1

1?82(2)

15.244
18.034

12.1~o I

~~-~~!I

&.m!

~

,Ul!

7 DE~~··!~!~!·fJ1p !'"--~~!!!:_1~
/,\
?. ~

l

1ri·

1581

19~C

1979

1976

19n

uooi-

!.d2L i - ~~- ~~'- !..:.13.?.
4, I.

!

191s

'
'
I
-~-~~-~~
II S.HO' lO.l?.s. I

!!!21- hilll- .!..:llll-~---~
JOZ I ml67a)- S?l : - ~.~;~!= ,_m l:~~
I

~~

Ju~os

l.l
z .2

~.24?

1974

H?l

1972

--------------~--~---;----1. -~~'IÇA CO'l~RClAL_
~jlli
r!.!.
2.9~4 i 3.991
1.1 E•porti~Õei
2.739

I

~~e

S.l~C

4,()(,1)

•

6 211

•

3 341

.

2.~

~~1

1.121

11.229
1.Jn
6.385

10.596
2.972
5.010

·l.!:l11;·l~
Hl.9eo!9.CCC

9 '61
3 t:;~

-1~~

·lUQL

!..!~
l

11

I·
!·

lO.C:l~

4.147 -

3.859

-~-~

l~-~f!

~o

l,SS~

l.Oe-:

1.500

15.~:3

12.357

1!.195
197

1

L.:.lli

l.~b~
6.€~$.

l.lB
6 . .'J2

5.539

.,, 1l.:lli •

2lQ

ll~v•·r~s
Oltt·tg~çoes

7.2.1 FMI
1.2.? MIOGES
?.l.l Tnou~
7.<'.4 BIS

f_!f!!,E,. BANCO CENTRAL.

111-

a partir de 1;s1.

hdusi~e rtln~•stimentos,

m:~~~J:~!b:~-

A partir de entiQ,
externas

pliiiiiOU

•

pc.~!t.ie-& eeon5m1<::a do GOve.::no. Para

e=..:>miea

rece•s!va,

o~~.:::.o.rre-to~~.rio~~.m

ponco

o

at-ingir

de no1111as

esse

pa:ta

1b

eent:tal

n ..

li~re11

<'..;>nt:tala:t

pe:las

neg&tivo~~.s

repel'cussõe-11

rnundJ.,l,

11eto:t

público,
deses~_.ü,J:.Hzaclo:t

na eeonornia b:tlt.!!lile-ira.

co::.:.:-ibuir&~~~

.Muito

que·

condiçôe.:

"4

p11ra

!avori.ueis

Foram p:tojeto!J

de~·

viabiliz.,çio

de liquidez do me:tcado

fase

de

inieJaQo~

"r:tojados,

C:tBso;:~to,

rápido

com

urna

iaoplementar

politica

permitiram

mediante

o

aproveita.-.ent.o

de

rnob-ill-zaçi~

a

de

vultosos recursos no elt.te:tioí

uma

bal.><a.ll

de

~a,.,as

de juro~ (6l a 7\) •

p&ra a implant~ç.io de qz11=-:::es prvjetos naquelas :i:reas.

Eles

nossas

e1r.

!:~>vorivcd.s

condições

responde-ram,

en

g:t4nde

e:tesci.,...~to 4cele:tado da d!vi&. externa,

pa.rte,

pelo

a partir de 1974.

e a utiliz4çio de noss•s rique:Ut.-'1 na.tur&is.
J\o
Dent.ro

e:<ecuçio

do

liquidez do mereaclo financdro inte~nllcional e

Assim, pre!er~u-se

potencialidade~

importações

;u

aoeial.

ÇI&dualist.a, proo;-u.rando-se ab-•orver paulat1n111nente os efe.ito5
crise

~nclhor

rtOta<bmente das emp:tes"s e-estatais.

obJetivo,

1dê1a de uma e.~~trllti!ig!"a b"'•ead..lt :nua" pon:t~ea

a

re:eltou-se

.reequU!htJ.Q

o

e<>nstitui:t

dess:a

p:tog:tam"s

de

estratégia,

deu-se

p.tiorid11de, nos s.et.ores de

"lUI

lado

.:esses

progr"""""

pricrJ.tã:ric.os,

politica de ~r.cremer.w e C•ve:tsi!~caçâo de no"-""" e:<portações

ênf.,se

-em

termos

de

prod.,tc•

e

nre:rca.dos-

:tecebeu igualmente

A longa :teeeso:ão mundial, eom "" conser:;Oênc~as
já rnene1onada.s
~<::.s

quc:da

(protecionismo; elevação da$ t.e.xas de Juros

;>reços

das

weo:nmoditlcs-),

e

tzansfort:'o:.. 4çu~les

trllt.amento pr.ioritlirio.
ir.s:o.rnos basioos e de beno de capital,

114

no.:

o PAla de

transportes,

vi:s.,ndo _a' dot.ll.r

e;;-c::.Omiea mais "dequada "0 novo qu.,dro
ca?"ciúi-lo

a

rnelh.or

enfrentar

os:

ire4

de

mundial,

energia

Ulll.ll.

de

:nodo

"'

;oroblemas futuros, ,..,,.

objetivos

==promete:t
crescimento,

com

Q

m":<imo posaível de estal:>ilid.,<le soci41,

ree..,.rsos,

mesmo considerando os- valorea em termos

de nações. ind..,.Gtrialment.e av .. nçtodas. Par11 t4nto',
a altecna~~ua
.,..diante o u•o

de
de

tinanc.l.a:r
pO\Ip~s

bens

pa:-.:.

4

de

d<é

USf

energêtiea,

'29,B

bi:~.~es.

papel
a

e

celulose

preços

de

monta:tam

1981.

fo:tam invest.16:l~, no 'Deriodo, US~ 14

N"

a

área

bilhões

(n

tetrÇ>o:tlirio, Nc.o futuro pzõximo, com 4 reeuperaçir; da.

econornJ.a mundi&l, eles 1r.io

e !'roduçíio inte:tna de ~t~lec.- e em r.oroçrama~< de substituição

p11r11

e

economia br4s1lelr...

>:acionalio:.,ç.io

d.,

cc::ou.sd:.n,is

(.áleool. c"rvão m)ne:t"l e

con.~:t.itui

O peso desses projetes, e.nt:tetllnto,
õnus

"

eol.~ribui:t,

de

llõOdc

<lecH<l=,

reto<lllldJt. de "'-'T• perlod.::r d., <aer;eimenw 11cele:tado da

melho:t 1 a do r;.isteru de _t:tio,spo:tt.el.

escolheu-:e
AliiB, •- i:t<la do setor p:r111ado,
el!ocuçio

p:tiot1ti~r1os

crescimento de llOIII& d!vic..t el<terno.,

11imul t.ir.e<&

toraadu.

P"ra

:tcatrinqir &11 eompr"s ext.erMs: de produto• menos e111endai& e

SlDEIUl~.1.s,

implementados

:nas i:toal de 1nsumoD b.!isieoa, JJen• de cap~to~~.l'"

<mergia, princ-ipalmente os gr.,ndeo
for""'

<:r.eaz-:;=

p"gamentos.
pet.ror:;u!mica, fe:tt1l1z4nte:s,

grande parte desse:s p:rogr"""""
ext•rn&s, com o eon1eqll<-nte

Alén diu.r.,., prov1d.J;nei""

pe,. 4 dc

deficit ~iseal, na infl4ção e no deseq<.lilThrio do b"l4nço

preços de 19801 na eon&tro:ç.io <le hidrelét:tiea~:~, nll pros...,cção

proqrama.s

num

b:tasileiru. Eles t.é~, tido ponderãvel ~n!J uen"~"' r.c.

soeied->ce

cerea

pe!itica c- eco:\Õra1ca,

E,.ses

projeto&, n11 conjuntu:ta atual,

e

estrutu.r&

NtlCL.EB!lAS

e

SLJNJ>.M,O.M,

projetoa
"lém

d~

d~

ELETROB~,

eor,s~ruçã.::r

Fe:trovu. do Aço e de doim metrt5B, realizados em gr .. r.dc

d"

p.arte

~

_p~rt.!:

<le

-~97~

ji

os

co:neç4ram

proJetos
4

prod<.~Ut'

resulUt."':s slgnifJ.catlu.uente favorivels em termo& de t.axa de
rcto:tnc para c bo~~.lanço ~ oaqlllnCf\toS, como ae pode
pel.,

evolução

.;lu

ve:ti!lca:t

exy.~~aç<i<ls., impor~ 4 çõe= do:; p:t1nelpals
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QUADRO N9 X

INSUMOS BÁSICOS E BENS DE CAPITAL
- Em US$ Hil hÕes - F'OB

Item

Papel e
Celulose

F'erti 1i

67

59
130
139

Importações
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

85
112

268
167
167
163
161
199
200

403

304
202
303
310
422

151

620
353
239

309
520
585
453

4
3
4
9

177

Êxportaçõcs
1979
1980
1981
1982

Produtos
Siderür9icos

Petroqu.I
mlCOS

~anteS

86

256

94

255

13_8
383
226
264
240
285
426
454
371

493
1. 536
1.261
580

313

437

145

825
1.203
1.142
1.098

Capital

1.239
1. 736
2.109
3.119
3.931
3.619
3.101
3. 553
3.775
4,381
4.023
3. 2G4

579
476

486
584
735

24B

316
299

,,

r.e-ns

2. 420
3.360

4 '191
3,423

FONTE: CIEF.

QUADRO N9

XI

PROJETOS INDUSTRIAIS APROVADOS NO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Valor dos Investimentos Fixos.
Em mi 1 hÕes a preços. de 1981

BENS 0[ CAPITAL
(GS I)

INSUMOS BÂSICOS ('")

'•

ANO

Em USS

Em Cr$

Em CrS

Em USS

TOTAL

Em USS

Em CrS

1969

5. 004,3

52,6

169.964,0

uss,s

174.965,3

1970

7.671 .6

80,9

144.435,6

1.524,5

152.107,2

1 .838, 1
1 . 605,4

1971

4.599,5

48,8

108.833,5

1. 151 ,3

113.433 ,o

1972

26.496,3

283,6

2.924 ,a

299.761,1

1973

29.681_, 1
57.891,6

332,7
679,1

?73.264,8
263. 136,3

2.948,9

292.817,4

3.281 ,ó

456.511,3

5.356,0

514.402,9

6.035 '1

197S

73.619,6

845,3

129.159,2

l. 453,0

20;?. 778 .s

2.328,3

1976

28.696,8

335,0

12.984,7

"

1 . 141 . 217,3
313.735,0
205. 397 ,6
175.014,9
46.014,6

13.319.7

1977

1 .112.520,5
249.402,5
18l.W5,0
160.018,1

130.585,6
102.080,7

l. 395,9

1974

332,5

23. 79::' ,ô

1978

758,8

i

283,2

2.941 .5
2. 161 ,3

166,1

198Q

14.966,S
3.992,4

39,7

42.022,2

417.7

1981
1982

6.155. 7
820,1

65,9
4,4

124.429,9
101.260,6

I 330,0

1979

I

1.775,4

I

543 ,6

1 .200,1
3.208,4

3.700,3
2.444,5
1.941,5

457 ,4

I

548,0

rONH: C..O.l.
{ *) -

i~~~sQ~i~ic!~~ü~!~~~~u~~~~! ~r~l~:~~~~~~~ ~a:, d~n~5~~~~~~ ~~t~~~~~~~i~~t:~!!~; ~~~~s ln~~

Metãlicos E' lndústna_~ de Cimento, Papel e Celulose, (GS II, III e IV).

Simult.eone.. ra.ent.ft noa pl:"oqrn=• de
de

1mponaçoe~.

:re•liwu-•..

1nt.enao

diver111fi<::açào das export.açOO•
.. ercaóos

do::

grancle

potel\ch.l

~

pro<::urou-ae
para

eubatltw.ç.io

eaforço- d .. """"'"t.O

4

axp1or4r

~

novos

co1o<::açio de no••os

j& COJlPl.<etarn<mte 4s&illlil.,dos 011

balllnç&

come:rci41,

COlfl

renda •per
Os re•u1t..o.dcs
eatraÚ'ijill

<1dOt.ada

ao

alcan<;ado~

eclod.\.r

comprov•ra~>~

a

prUneira

petróleo, =neide.:rllndo-se que. "0 final õe 1978:

o

acerto

do primeiro <::hoque

redu~ido

o

d.iH1cit

o
em

correntee ao nive1 õe 3,4\ do PIB, que nesse
mantido

produt.e>r..

efeito~:

do pe-t>:'Ôleo, estava praticamente eliminado

1974-78.

wn

capit..ii.~

crellciment.o

nll

transações
p!!ríodo

foj

mêdio de 7,7\ ao ano, coro

crescendo A mêdia de

4,4,

desemP"nho altamente satiaf,.tórto ,.-.,
das:

fili!iclt

r.açôes

no

li

perlodo

levarm:>~

.,,..

industnal: zo1das

o proqra.a de

bens: de
19,5,

substJ.tuiçio

~rmJ.tindO

edto,

Cllpit<~l.

caisae

caindo

de

importações

US$

1.6

r'!>gistrou-s"
de

tiS$

teve

qrande

O dolifi<::it da balança COIII<!rci•l ele

que •tJ.n9J.ra o pieo deUS$ 3

pa:rll

insuroos básicos,
dé!iCit.

qUe

bi1hõe•

ea.

bilhão em 1978; no aet.Or de
identic:o

suces•o, _com

o

J,l bilh&e. ..ltl 1974 p.an IJSS 0,9

bllhio ""' 197b;
u proqza,... de lncre.rr.ento da• e><portações permitiu

que

•a
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1;>,6\ entre .1974 e

produtos
m!dio

de

7&, COill destaque

1nd'-l&trlali,.adQs,
2&t

ao

an.o.

quo

.,,.peClAl

tiverll.ll:

wr,

decorrênc>.A

:&III

os

1975,

OSS

a

2,3 billl.ÔI!s em l-976 e parll um superihrit de \JS$

97 milhões l!n .197'1. l:ni" 197~. registrou-se nov<J déficit

d.isao,

p.~~.s1<0u

part!c.lpaçiio no t.ct.o.l das exportações

pa/.i

<:rar.cirnento

bllr.ãa

representar

ma .. ,

Ain~

a.. sim,

ver.:.f.lca-se

de

n!t.ida

tendilnc:ia de melhori.a no pe;dodo:

Slt e111 1978, contra 40' 1!111 1974;

EsSes

o.pe~ar

~trõle_o

de a; im,orta,.ões de

d.er~vai!Q.II __

c

!<erem

tiS$ 2,9 bilhÕII$ em l974 p<~n, USS 4,!; bilhÕes

de

efl 1978, o esforço conjug•u:io da• pollt.1Cil:O de subsU.tuiçio
ce

importaçõa~

rãplda

da~

e de increment.o

exportações

Qe

J4,~t

em

US$

3,5

PETR0Ll:O

C~

para

O

e 11

10,~

\JS$

qua

e

sub:lt'.4nciaia

noa.sas

incremento•

importa<;õ;es

bJ.l.nÕes

eft

crise

do

d4

pri...,ora

obngaram

pe-.:Õll!oo, quando nov01G elevações de preçoK dllq~el.r.

~.;o.!:;;

o

U78

os problemas do b .. lanço de pagament.a•

do Pais. Oe 1.9';./.- a· 1.982, as e~evações dos preços de
Re!c:uper..,va-se o Pll.{s rllpidament.e

de

~tr&l.,o

de

em 1.980 e US$ ll,:l b~1h_~• e11 19&1,

bil.h_ôes

sens~velmentc

llgravando

CHOOUI:: FINANct.: R0

permitiu

.bllh.;ies

novos

COlll

Um:ll.u:o1ve r;l.er~·~~~~os) pa:l'~"-"s"'lll deUS$ 4,5

a 40,8% em 19711.

A CIUSE DE H·; - SW't;_RPOSlCÂO DO CHOQUE DO

involuçiio do dê'fic:1t na b11lança c:omerc:lal, que dos

US$ 4,7 bilhÕes de 197~ passou para

1~74

tize~a

preço&

a inflação apresentou a mildi& de JBi no per Iodo,

c:rescido

0559
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a um 901sto

adic~ona.l

de US$

petr61eo

33,0~6

b,ilhÕe•

(Quadro XIIl.

QUADRO N9 XI I
~UAUHO

COMPARATIVO DE PREÇOS DO PETR0LEO
Crescimento Preço Media em
Vegetativo US$ FOB/Ba rril
(ll=l5' 18%)
(2)
(1)

Ano

Diferença
de
Preço
(3)=(2-1)

Em 1.000
Barris

Em US$
Milhões

( 4)

(5)=(3x4)

Taxa Media
de
Juros
(6)

7,41
6,22
6,59
6,64
5,92
9,60
20,81
24,47
21,50

239.583
250.380
293.488
2.88.21 o
327.606
367.160
318.033
307.959
290.137

1. 775
1.557
1. 934
l. 914
1.939
3.525
6.618
7·. 536
6.238

4,4
7,8
7,7
7,3
7,1
8,8
12,6
18,2
16,0

11,11

3,70
4,26
4,91
5,66
6,52
7,51
8,65
9,96
11,48

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 (*)

It~PORTADO

10,48
11 ,50
12,30
12,44
17.11
29,46
34,43
32,98

Acumulado
(7)=(5x6)
1.853
3.676
6.042
8.537
11 .220
16.043
25.516
39.067
52.554

FONTE: MINIFAZ.
(*) -Dados preliminares.
(7) -1.775 X 1.044 = 1.853

Aden~~~.i~, 11

pel..a

pro<JcessivA

.eit.uaçiio foi

preço

dos

no:osos

prlno:ipaill

v•lorlzaçio do dólar americano,
da poUtio;:,o cambial e ii
produto:~~:

do~~.g

anos,

produtos

d"

no.e

da

bzutel elevação doto~ ônus do~ juros sobre a <Hvida

•vav•da

taxag dt- juros no

alê11<

d.o

qucd.lo

Clo1>

de

<1Ullle:nt<> dos

;, <:'o~>_dUÇio

eompet1tlllid.uie

p;aises

ent

custos dos

ben.!ll

de

c:apital

c

juros

e

da

queda

dos

preços

dos

prodlltos

prlm.inos de

exportação custaram ao Brasil, somente em 1982, mais de USS :

dos

lnswnos

bilhÕes, ou ,....ja, aproximada,.ent.,. 1,7~ do PIB,

industri .. is:

do.11

lllerc:adoK d11 f.uropll e do
;~;eorienuçio

Jap.io.

para

da

l.j.~itatiVO:o,

demanda.

internacional

Cl consllll>tl de est.oques, .,.,

1,.po:..rt•ções,
Esses fatores

externa

dPsenvolvimcnto importadores de ~trõleo,

com a conaeqllente reu .. çiiu d,. suas importZIÇ~es;

exporuçi.:> e da

i~~>p<>ndo re~~triçõe.e

llll!nutençio

lllllnUfaturados

111111•

a.lnda

a inuslt.eodll elavaçDo

J>ercado internac;iOnlll noa úlU1101

coz,_

ve~

<::<.>nKeqtlomtc-

preferencial!DCI'It.e

de reali:taçãCl de nova,;
queda

~ot 4 çOo:.;

daç

inter:liOcional.a ckls pr1ncl;.oa1s produ~"" export.i.,els.

de o:J.qe111 ext.,rna e

No 9lano interno. a
pre,udlcado

pcl.a

provocada pelll

portanto !or.o. do nosso controle, poden sinteti=r-•e em:

forte

neceSSidade

vultosos
Em l911 c· 73, o br<o•J.l pagou,

recess;.;, J"lundi:.l;

437

creseente protec:ioniG!IIO;

bilhõe' e~:> l98l e US$ 10,7 bilhões em 1982.

lr.llnõea

pcn

_4>l.O

ÕC:- juros !!Obre a

deSpeiõa anUill 11ubiu p;,r.r. US$ 6,3 l-ilhões

em

lrlt<!!a,

em

1980,

~·ss

ao

l<Çrlcult~r<'l,

diVlda ext<:rn... L:i'Sa
;,.:

de

estimulo

substltuiç~o

o!>.Hoeilldo

cxpans~o

ii~

que

ii

combate

in!laç4o

o

I'ais

teve

!1nanciarnel'lto

de

I::>s<'

excesso

destlnllr

prioritárlo

o,xport;:>çÕes e pre>mc.ção dos

ene~gétlca.

fel

monetãrJ.a ocorrida em 1979,

d~

.::.,.

rroçra~.:Js

liq'.»de:,

ii.s pressões extcrna.ll de custo, provocaram um fort.e

recrudescimento dll inflaçio (QuAdro XIIIl.

0560

Quinta-:reira 24

Março de 1983

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào ll)

QUADRO N9 XII I
FLUTUAÇÃO DAS r10EDAS EM RELI•ÇÃO AO DÓLAR NORTE-AHER !CANO

Data

(Fim do Período)

Marco·
Alemão

1980-Juneiro

Libra Es
tcr1 ina(f)

Franco
FrancêS

Franco
suiço

Yen

1,7394

238,80

1,6255

4,0710

2,2683

1,8015

1,6680

4,2035

Li.ra
I tu.l ia na
807.75
847,50

Julho

1,7851

239,00
227,00

1,6500

4,1380

2. 2660
2,3380

OuttJbro

1,9092

211,50

1,7208

4,3510

2,4383

902' 50

1931-Janciro

2' 1167
2,2145

204' 70
215,00

1,9100
2,0247

4,8785
5.2540

2,3860
2,1404

1.002,75
1.102,00

2,4645

239,45

1,8560

1.214,25

233,80

2' 1305
1 ,8475

5,8520

2,1542

5,6685

1 ,8450

1.200,00

Abril

Abril
Julho
Outubro
1982-Janeiro
fevereiro
MarçoAbril
Maio
Junho
Julho

841,50

2,3085

230,50

1 ,8445

5,8750

l ,8835

1.233,00

2,3860

237,00

1 ,8927

6,0795

1 ,8157

2,4142
2 ,332]

246,50
235, lO

l ,9342
1, 9555

6,2420
6,0895

l 281,CO
1.322,00
1.295,50

2 ,345Z
2,4598
2,4660

242,40

1 ,9965

6,1105

l '7817
l '7885
l ,7910

254,00
25B, 00
261 ,50

2,1035
2,1000
2' 1340

6,8290
6,8600
7 ,o2õo·

l ')3.~3
1,739S
1 ,7200

1.300.25
1.383.25
1.377,00
1.406,50

A9osto

2,5015

Setembro

2' 5285
2,5227
2,5358
2,3652

268,40

2,1700

7 '1400

l ,6948

1.423,00

269,27
252,95
232,50

2 '1652
2,1870

7 '1265_
7,1680

1.441,50
1.461,50

1,9875

6,6975

1 ,7005
1 ,5935
1 ,6260.

1 ..362,50

2,4459

238,20

2,0055

6,9354

2,0110

1.409,70

2,4235

235,25

2,0345

6,8725

1,5175

1.385,50

Outubro
Novembro
Dezembro
1983-Janei ro
fevereiro
FONTE: !.F.S.

(1) - OÕ1ar em relação a Libra.

Con•t.anta-ntor re.ioli....,ntA<iA
d11

ele

c:orraçio

lrAnlii!O.nool,l-•e

pelos

JOfl<::lln.l.•Jr(>•

praço11 e de ••lirJ.o•• " .l.n!lAt,:iio bra 11 .l.lc.l.rA

numA

in!lacionlirio~~.,

.,sp1u11

d.l.f1.;'1,1lt.llndQ

enorrRezaomt.G o pro.;'asJfQ de r·evarai"o p11.ra patllm.ares .l.nfer.l.orea.
l11poot ..

reqistrar,

re=ult.odo• ao
observ11-.11e,

.;ontudo,

trAtamento

de

atWLlmont.e,

ind..,•trlalizados,

onde

q..,.

cliu.l.<;:o

o11.

essa
de

iqu,41

ri91dez em prod1,1%lr
co~bllt'l!

i

.l.nfhçio

modo,

·u~g-.l.nflaçiio"

pa:í•es
po~~.ssou

a

No mumlc...

.;onseq..,Jdo

~ndll$tl""1ill~z.,ào,

os

rc.;upcrar

n!.......,.l.s

eoonÕllliea, a B<Judgz d~ crise se espelhou
ree~~iin,

na

trAI:.alhlldOre"
recorde

e.>:~nsão

nas

do desenprego

nAÇÓe•

qu.,.

anteriores

li.

.l.nt.egran~~--

no

a~ivldgde

alar 9 amento

da

mais d<> 3~_ milhCes de
d<1

OCDL,

niv<:)

'""

de l l \ da fo:.:ça de troll.balho, e n" forte retraç.õio d!ls

v •.loriz'"-ção
lQu.:.aro· n'?
t.-.rço

do

JCr\~

das

dÕla.r

t.axas

aer .
A poHt.l.ca fiscal posta c-rr. prií~1ca no-s ~stad"'"
CJnido'~s,

poHt~ell

du

Br.o.sll1

no

plAno interna<:ion.,l, pelo acirramento

do preotec:.l.oni.slliO c pela q1.1ad;o. do

c:o:nlõ::~:eio mund~.lll.

"""arretou

~uropD

tornou-se

"'"n\ao:n,.ic- de <:>;~oqU<O~ de roerc.,dor.l.as,

im;>ortações;

JUros

desv1ou

de

proibi~

des.,s::l.roular.co

f.l.nan~lros

r<!curs_cs

d~!

o11.

e do Japão

, reduzindo a cornpet.l.tivi<;lade de cerca

exportações

ao

~nie1.,r-se

A .admính;tr.,çiio Reaqan,

".li.,da

a

u"""

<':r.

"-"-"
rnonetirilj,

restritiva,

contribuiu

par"

titul()l>

pre:çc.s das

do;,

Tc.:.ouro:

Aeom::~ochties~,

ur.o

i 1111 a
J>OV~S

bolsas

de:

cxport.:>ções

produziu umJ qu,•d.:. venl';lnos.,- nor.
d~l!'.inu.l.ndu

brasileiras,

mesmo

taxas de juros no• nlv011s: extremaro.ente elevado& dos anos 1960
..

)981.

fortemente

"'-'

r&<:" .. .li.<U<

quando ma.l.s volw:ICISAII,

manter as
eOJI"IO iJ o caso de 19Sl touadros XV

eoo.raetC>:lzar<o.:R-se,

de

Ir:ent.e .is moedas da

1mr.crtao;:ões.

fen.Smeno perraAnentc, a p11rtir de l.ll7,.
O AGRAVAMENTO llA CRISE

A ele11açlic. das

hav~ ..

;ar.-.aJo.

da

e XVI).
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QUADRO NQ XI V
TAXAS BASICAS DC JUROS EXTERNOS

DATA

PRif!E

(Fim do rcrlt.!!o)

(Citib~uq

--

.u....u

LJBOR
(6 meses)

...

4 1/2
5

~

l...2...iJ

6

~

6

~
1 9 6 9
l 9 7o

3/4
8 1/3
6 3/4

'

ll.Ll

s

!..!..Z..1
ll.l.l

5

'

lD

ll.L.1

l/4
3/4
3{4
1/4

...

...
...
...
s
6
10
10

!...!.D-

7 l/4

7

LU..2
li.l.l

6

l/~

s

1 3/4
ll 31'
15
21 1/2

1
12

!...liJ!
l...2...U
~

-

.!....tll

Janeiro
fevereiro
Março

"

Abril

JS
20
20
20

19

17

Maio
Junho
Julho
Agosto
Seterr.br_o

20
19
JS
l6

Outubro
Novembro
Dezembro

LU...!

-

JS

Janc1ro
fCVt'TCÍnl

f.Jrço
Abril
ti..!. i o
Junho
Julhi">

Agosto
Setemtuo
Outubro

~

1/2

I

1/2
1/2
1/2
1/2
3/4

"

7/ô
5/16
3/16

3/8
1/0
3}8

S/8
1/2
3/4

16

7/16

16

1!8

16
14
16

13/16

15/16
15/16
1/8
7/16
7/8
JS
JS 15/16
l/16
18
1/4
16
12 13/16
14 15/16
11
11

15 3/4
16 1/2
16 1/2
l5 1/2
16
l6 1/2
JS 1/2
13 112
13 ln

15
15
15
15

1/2
1/2

lO

"

·-·

14

16
14

12

"

lo

5/16
1/4
9/16
5/B

3/16
1/8
9{16
l/16
5!16

1/4
1!2

Novembro

Dezembro

ll
ll

Janeiro
fevereiro

ll
lO

9
9

11/16

lO
lO
lO
lO

9
9
9

1/16
l/16
l/16

9

Ma.rço

01
02

03
04
07
08
09

•JO
ll
14
JS

l6

17
FOHTE. BACEH DE.PE.C.

lO
lD
lD
lO
lO
lO
lO
lO
lO

''
''
''
'
9
9
9

1/16
1/4
7/16
5/16
9/16

1!2

l/2.

1!2
1/Z

--
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QUADRO NQ XV
BRASIL
EXPOR-fAÇÃO - PRINCIPAIS VARIAÇÕES NEGATIVAS
DE

1982

SOBRE

1981

PRODUTOS

-Em US$ 1,000
Discrtminação

%
~

A - Produtos Bãsiws
Farelo de l"ilho
flelaço
Chã
Soja em grão
Amendoim em grão
Farelo de soja
B - Sem i -maiiufa türadãs
Úleo de mamona
úleo de algodão
úl e o de soja

c-

1982

1981

.

-

99,72
98,36
94,97
69,42
65,30
12,79

542
123.457
ll. 256
l . 600.320.

353
68.563
10.778
403.672
32.438
2.136.176

-

71,27
64 '12
59,19

13.395
14.699
222.359

.46.627
40.964
544.871

-· 43,32

-

l
l. 127

Manufaturadas

Peleteria
Açúcar refinado
Fios de fibras sintéticas

-

41,32

12.499
232.345

22.052
395.926

e artificiais

-

Vestuãrio

-

39,62
39,25

37.822
30.584

62.644
47.596

-

38,41

34.925

56.706

Pedras preciosas e sem i -pr~
ciosas

-

QUADRO N9 XVI
BRASIL
EXPORTAÇÃO- PRINCIPAIS VAR!AÇOES NEGATIVAS
DE 1982 SOBRE 1981
PRECOS MÉ.D I OS

'

Discriminação
A - Produtos Bãsicos

fle1aço de cana

45,68

Erva-mate
Amendoim cm bruto

45,59
39,34
41,38

Açücar demerara
B

Seml-manufaturados
Açücar crista 1

Oleo de amendoim
Li quot· de cacau

50,65
44,76
19,00

C - f.ianufatUrados

Açiícar reffna.do

l\1coo1 e til ico
ú1eo de soja refinado
Papeis
Tecidos de fibras sintétic_a_S

Barras de ouro

48,40
45,68
24,37
20,00
22,30
12,08

Março de 1983
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24 ,466

Alrpl> ;,ra::-.-sc

as

pr_Sti<:'".:>s

cxo;;e:~s~

o

,ie

e-St..O<:;i..oCS

d~

ben.

como

e,.-,

9 arses

co!liO a Polõnia, <l""' :ae

de ""'ne>:.a

!o:iciha-relncot"-'õe_,

PC>rt.. ntv,

so;- apen11s se houvesse"' manlJdG

!.:-

1902 •u;: cot,;,çôes

int.crnac~onais

evol~tçiio

11

nega Uva

do

comCrc 1 c. ex"<eriOr.

hA~·~.-,..

K1.gCr1a

e

""rgélia,

eef>E"rall:'.ente pllln)f~cada,

de econo:rJ:a

··piúi -Pz·.dutos

merc.o.doB

mundo;,

proteeioni:nas

ço:no hrgenün .. , Uruguai, ~.éxico, Chile,
Jl.dlc!.onal!!'.cntc,

t:rllnaforNdo

br.oo01ileiros

não

eJI

impo~tAntea

tud1C1on"ia,

li

.o.bruput. O comércio "nim perdido pelo

Br.o.sil nesle grupc. do: paises superou 11 US$ 1 bilhão
(Quadro

Q~63

em

1962

XVII).

QUADRO NQ XVI I
BRASIL __
EXPORTAÇÃO - PRINCIPAIS VARIAÇÕES NEGATIVAS

DE 1982 SOBRE 1981
PAI SES
- Em US$ l. 000

Discriminação

%

Nigéria
Chile
Polõnia

-

Países Baixos
Mêxico

ret.raçio da

economia

financeirA,

o

dos
e

efeito•

do

desempenho!>

do

•etor

•undial

e

cons-equi..oll

~nanter

&1cançanc!o

ell

o saldo poaitivo na ba1anç;a

198~

bi.~õea,

como

exp~>r

1.469.998

506.502

Argélia

53.34

124.706

267.288

Alemanha Ocidental

10,45

1.179.105

1.316.655

cx-ilie

di

qu.~~se

d"

int.erno~t,ciOnA1

um

J:•::u;lo _geral,

refletiu

a

queda

~o

a tendência observada_no_:s_

255.161

.corn<!rcio

p&Ssll,l"arn de um creacil!lento de 2,71 ela-l-981 e111 relação., 1980,

mercado~

pax-a tma queda de 9,2,. De outx:o lado,

-=d.i.aia-jâ em 1981, ano eta que o_ valor das exporu.ções e dali
importações

dos

pó>.lses

industl"iAliOents

Avanço~>dos

CAiu

E>:ai:ses

em

desenvolvi.Jrlentc,

reg.u;u:arAro elevada qUeda de 11,11.

respectivanente de l,7t e ~,)'i entre 1981/00 e de 4,3, e ~,2,

exerclcio

00- :P(.riodo

janeiro/outubro de 198:?.

intercâmbio (Quadro XVIII).

no período

janei~o/setelltbro,

antenor,

Em 1982, esse dec1In~o acentuou-:se, vis~o que,

US$ 770 l'lilhÕes, quando;> em condiçôe,.

para

ac.1ma.

agravAndo

I'!ZI

ainda

as exportllções

,;..,que1es

países

as na;ões em desenvolVJ.lt\ent.e.;- importadoras de petrõleo,

Combll..ados_ os
.. dver:sos,

verifica-~

e!..-ito~

!Kl:O:S

DE CR.E:SCH~N'l"O

"'J>.XA CE

.n."l''S

J::<:::lV\:t'~
PR!:~O

Ii".J>CfR'fiiÇO&s

0.0

PE":'h~:...EO
~0:0]

PIL"'ÇO

ou;,:-.-::-ux

PREÇO

"'
107

lO O

'"

1975

l10

nH

.ll8

"'

'"
'"
"'

l977

m

'"
"'
"'
"'
"'
"'
"'
"'
"'

'"

H78

l9el
1982(•)
~
~ 1

"'
"'

"'
118

JlJ

"'
'"
"'
<96
81<

"'
"'

!26

l"un~ç-:O.o Cet~lio ":U"']II.:I e_ ll4~c:o_ Cer.e.ra:. ~(1~. Brasil.

c•>

de

dos

petrõleo,

t;:;tim.at.iv&:l_p:cl1Aii.nares.

"'
'"

lll

'"
1.29

1<l

'"
"'
~09

<J:JA.."•l'I'C.'I

'"

1lS

"'
no

"'
117

"'
"'
"'
"'

"'

"'
"'
'"
"'

~U.ÇO!S

"

T<l:Xk

'"
"
"
'""
""
"

.
S7

D~J\...'"Cf\

DIP"w!Cr.:> CO 1'!8
(lk'-""Y"-.:l ~
DV. .-~;r.Jhl.)

'"
"'

"'
"'
"'
1<0

S'.O::l'a~

(PR..."'ZAA..-zl--

'"
'·'

10,5
5,·8

'·'
'·'

ll,8

"'

15,0

1697

::.s.s

' "'
' "'

18.7

u.,

ao

1ui:s nossa relação de

esse11

fatores
\lliUI

perda

superior a USJ 5 bili:Ões ...,. .. rece>.tas de suas exportaçüe:;.

(1973 • 100]

EXPO~'I'A~tES

P'IIOO_U":'O X:.:'l'I:,E

1979
l9BO

isapox-t.açôe.ll

198:?, relat.iv&mente

de- todos

O BRASIL E A CRISE INTERNACIONAL
INDICADORES ECONilMICOS
- 1973-1982

1973
l'!IH

uas

que p:rovocllrllm parll o Brasil

QUADRO XVII I.

IPI:Il-CJJ'':>.)

11

import<odore 111

comercial,

normais poller!a1110s ter .a1cllnÇ&do •uperiv.it superior a

5

1.132. 480

373.158
880.226

tQt.alícla.de do blo.::o dos pdses em desenvolvimento•
-

22,96

770.232
640.511

643.461

e,.;portAdor da econo:ni"

brasilO!in. teDI alcançado re•~>1tado• •upo:riore• "0:S

66,81

289.056
168.116
324.391

da cria., energétiCA, d.a

eciDErcio

244.160

137.795
-649.859
79. 60_6

De
1982,

68,30

26,17
68,80

Bollvia

em

1981

54,87

49,59
63,07

Uruguai
Argentina

eonjugaçio,

1982

0564

O
proeuso

do

aqrt.'l&lllento

deaen-.,;;...,..wn-ntc-

de-

a~:

impolll::oibiliclade de

con.
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quadro

de

bra.J.leiro

a.c.

reatriçOOa
patente

deixou

redefinir priorida<les;,
reduzindo

,a.

crou10:i~~~ent.G

;oro.aBe<]Uil:" na elltrAtig-111 de

invaatimentos

Torno..-•e..

port.anj:.o._

promover

indiapensivel

os

PJI:t'&

impoJ:"t.ados,

C:OJnO

coneenuaçio

d•. CII.ÍQ:y(IS

exportaçÕeS~

e

e.

em

no

&etcr

públiço,

quai11

não

d~envol\:"J,.JIK!nt.o

o

vit.ais,

t.llill

co!IO:)ustiveis

pcl!tlca

subsidies;

de fontes .!llternativa; d(t

progra~t~~~~s

011

e

de

ague a deava.l.oriza.ç.io do cruzeiro em JOl, aem preju!zo dil

voltados p&ra

busea

de

cor.~

rnunl'tiiua.,
ao

dezeabro

•an1.1tenção da poHtic.a de ainidesvAlorizações periõd.ieas.

de

A .rec;:per.c~ção do ritiiiO c:le nos:::ac

fontes alternativas de

inoprill)r ..,,dor IIUstc.rldade .i polltica f"iscal e maio.r

i

a's

como

Com esse objetivo, aOOtou-se, 8111

des~

est.E'JAI'

d<:

o e&ao da 11gric;:ultura, alCm-d;o

setore;

~~.~<~pliar

"'celerar e
de

deazu;:eleraçic de Al'i'Ufl:; s;etores cll1 economia n•eional

em favor do cre!leimer.:.<;. de outros, de uao menos intensivo

inSUI!IQS

eapec.l.almente

adiando

claramente os recursos;

end~vidM~ento.

gradual

ou

"::arço de )983

consur..c.

ênh.!le<

na

rJgc~

dv~

el.lmin.oçi<'

('no çontro.l.e dos qaoo;tos

puLl•~·c,,

maxidesvalor~zaçio,

a

ap5;

eXpOrtaçÕ..II,

foi extr..ordiniria; n0&5'1UI vendAs

ext ...rnall cr .... ceralll 3H entre 1979 c 1980 e 15\ entre
1981.

ano

.. m qu,. ,.., cbtPve

~<ubstaneial

1980

e

"uperS.vit nJl bJllança

comercial do P"b' I:S$ 1,:2 bi:Lhio, eontra um deficit

de

OS$

enfrent.a.r

as

4, 7 bi:Lhõu em l9U.

energia.
A

A êf,f:LIIe teve qua "e das locar, portanto,

para
f~nance~ro,

apoio
intensidade.

l!=.~.taçõe.=;

dl!ls

externas

pllrll

fiscal, a

econo~nu

A

mais

a<,;rieultw:a,

domé&tiea.

.waA
Laa~.~•

de&.U!s

novos

definido"

Alt.il

nos

orçamcnto 11 10onetiír1o (

prioridade

para

a

a

exportação,

se ter ener~tieo e a ll'.ineraçiO, dentro de

o

cstrat.é9ill

con•~stent.e

oconõ:nlca

com

a

d1ficu1da4ell

or;
daa

ca~ial 'mai.s
di:ü=ldades

eaforços

d:r.

situação

:re&:i&.ta.
<le

p·ol"

acelerar

de

redução

da.

crédito, que exercer.~

!c• r te

.lnflllclonã:rio

adot..aram

~~'"

nivel da drrecada.çio dos.

do

continulldt

reconh .. cer.

~Mia

que

as

a slbst1t..,1çio d'

incentivo::-

e

se

exp..nsio

das

vendAs

axternA•

papel

de

fundll.~>entlll

pressão

c;~rande
<!11

a!:imentadora

providêr.c~a,;;

tnbuto&.,

=m

h:scai:s

elevação

i

meCian.te

peso

sobre

arrecad .. çi.::

do

ritme:.

para Aumentar o
el.i_min .. çio

de

pro<,;ral'aA

de

llubatituiçio
onde

ji

exilltUI

an&.l~to, com Cnfa.11e na sl.>bstituiçio

procurAndo
es!)eclfico
p.l:'eoc:up.ooçio

.impor
de

c:ada

mediõ.as
UII'IA

de

rigoroaa.c;

delAs,

di'

Ci

CAmpo

a" reeeita&.

ru.•

inveraõcs

dos

qastoe.

públicos,

reduçio do nive1 de 121,2\ ez março daquet1e Ano,

contençã"

noudamente através da inst1t1,1.1Çio de

.::.'. mecanismos adequado" dco

incre.,ento das
eom

cobret.udo

controle

sobre

orçAmentos

os

das

eill.preaas ·"'"tli.~Ailó,

de

de

C.iiiiUltAnea::cnte

a

red\lÇi.O

~rxpor-..açõoa,

substAncial

das

c010eçou a

parA

95,2\

compro11s

externas

ele

raault.ade&.

illlportações

11

cl.lrto

53,7\ entre 1979/78

re<õJ.ilót::ou-se

pet:rõleo

e

esforço:;

no

da&.

do outras ..at.;ri..,.-pri-s

externo

correntes,

apenas
uma

11,3,

que~

antre

1980/79.

Entre

em terno'Os :r.b:::olutos, de US"-

O

Governo

vem

desenvolvendo,

com

C.xito,

sentido de reduzir nossa dependencia externo~~ de

FONTES ENERGÉTITAS ALTERNATIVAS
PRODUCÂO NACIONAL
EQUIVALENTES DE PETRÓLEO/DIA)

I 1980

1981

I 1982

1983

1984

1985

185

218

2E4

327

1!05

500

ÃLCOOL CARBURANTE

46

54

63

81

97

118

CARVÃO ENERGÉTICO

30

43

50

64

72

79

ENERGIAELETRICA

719

790

845

928

1018

1152

980

1105

1222

1LJ00

1592

1859

FONTE: SEP LAN.

e

1981/110,

QUADRO NQ XI X

TOTAL

"etor

o déficit, que se havia elevado de 73,1' ent.l:'e l!J78/77, 5uhlu

fontes de energiD.

PETRÓLEO

:.o

t~ansações

pr;ozo,

segmento menos favor.cido dA sociedade;

FONTE

alcAnçados

auspiciosos. Em termos de

dad.a a virtu.lll iao:p<IIISibilidAde da

pr1ncipalJDente pelas dificuldades de suhstituiçio ripicla

o

(1,000 BARRIS
1980 -1985

inflAei~;mli.rio

tna dezembro • para 91,3' em Abril de 1982.

Os

:uoporta.çõe 11

importações

soeil:al,

recupera,.io

ind.i.llpen;ivcis ao controle da .in!laçi.io.

de &dot.ar mecaniS~moll a:neni:tAdore.s do. ete.itos

perverso• da infiaçio sobre

ripida

do l>al• no1 anos de- 1980 e

do !ndice geral de preços, ,.edido e. perlodo. de 12 ~~~e ses, com

tambi!n

um

externA

fiscAl,

Pas"ou-se a exercer ta/llbén' r1.gorosa
mante'r'

e

de puço do

ceder .iá em abril de 1981, 1nieilllldo-s.e \1nlll qued.IO sistellliitica

illl$0rr.iinc1• pAra 11 :ruptura do estran;ula..mto C!Xtl'rno;

-

alevaç(ies

191U.

l:'.assa de subs.ld.ios ao consumo e ao

inclur;ive com u11111 pol!tic.o

aind;o

inten..a

Com afeito, g processo

em

cxpor:....çOe11,

nov"s

brA:::ileira e .as re:;trições de n.atureza externa.

des.!lfios.

proce~so

crescirnent;o

para

das

pat:rõlco c dA crise f.l.naneeira, permitiu

diretrlzes para enfrert.~.r a situação:

intensificAr

en..ratigia

deoor,..,tell

Março de 1983
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Alêm do ~~~ais, com os projetoli'
P~~O,

,como

fontea

de

energia

lllternat.ivlls,

deverão, em 1983, produzir o total de 81 • i l e 64
equivalcrntea

de

pctról..,o;

br•sileir" do "Cetróleo d""'eri

por

ouiro

alct~.nçar~-

que

rdl/barrh

l10do,

a

11.no

de

no

e

:!ii aprovados, h.i

um,a expec:tativa de o Iilcool carburante e o carvíio

sua

:.:-elativamente

198:3,

~00

ao

petróleo,

atinryin.!o~

11,0 fin"l do ano,

~CD

Unal

de

1983,

urna

ec:oi\Oroio!l

equivalente " 30 mil barris/diA.

esper11-se ""'" produçio média de

mil barris/dia •

.cidill cHiiri11 de 327 mil batris, Acriliad~ de 77'- cm rel:.~io a
~980,

0565

o;::omo substitutivo aos derivados de ~tróleo.

utiliz11çiio

çuja r:eta é c:onsequir, atê o

energêtico

atinqirero a miidia diãria de 118 mil e 79 mil barris, em BBS;

produçito
"

Quinta-feira 24

Portanto, mais un.a ve:,; 11

mil barris/dia.

sr.. nde
Do l.cr;do da ene::9ia

e~ét::i~a.

va~e

~onjuntura

reqistrar

poteno;:ial

de

econoiLl."

recupero~~çiio

bra:oileira

dent:;o de wna

n.undial "'dve::s.!'l.

QUADRO NQ XX

ECONOMIA DE BASTOS COM PETRÓLEO
- Em US$ Mi 1hões
Importações
Ano

Petrõleo
Bruto

Derivados

1981

10.604

736

1982

9.522

1983(1)

7.846

Exportações

Importações
menos
Exportações

Economia de
Gastos com
Petrõleo

Petrõleo
Bruto

Der i vadas

11.340

1.125

190

1.315

10.025

...

937

10.459

1.332

270

1.602

8.857

1.168

500

8.346

1.400

200

1.600

6. 746

2.111

Total

Total

FONTE: CIEF e PETROBR~S.
( 1) - Projeção.

I. CRlSE FIMANÇ!!=IAA D& 1982

r:.r.o.sil,
O

co.,juntura

momento

econi3D'J.ca

-1•

dr&lll.itico

deJISil

dif!el.:.

mundi.t.l, p .. rticular...,nU: ...,., relaçiio .,o

nos

foi o a1111inal"do pel.,_ ,.e..,.,r"

me:rcado"'

finaneai::os,

re11triç.io

de

liquider

1r::ompid" apÕs a cr111e mexicana,

" J.ll.terr0111perem brusc:A....,.te

o

flW<o

de

r...,cur:o:o"

pll!se11 em desenvolvimento.

qae levou oc pequeno11 e nédios b""eoc, europeWI e amerleollnoc.

QUADRO NQ XXI

RECURSO-S EXTERNOS

Captação

~ Média~ Trinie~trais-

1982

- USS ~li 1 hões

Di s.cr_iminação

Ano

Jan/Mar

Abr/Jun

Ju-1/Set

Out!Dez

1•.349.9

1.557,9

1.485,6

391 ~9

14.356,0

101.7

29,7

428,3

404,7

303,7

76,6

3.640~0

D- lEI NQ 4.131

92].6

l.OS1,5

1.152~2

315,3

10.321,9

1 -Operações Sindicalizadas
2 - Emprêstfmos ·e linhas de Cré"d-Ho
de Prazo f.lédio (acima de 24 mn-ses)
3 - BÕnus
4 - Organismos Internacionais (des.em
bolsos em moeda}
5 - Di retas. e Kclub deals"

171,7

134,8

A - TOTAL GERAL
B - FINEX E CONVE:NIOS BilATERAIS

C - RLSOlUÇi'l:O N9 63

394.1

-

919-~S

-

211,0

74,3
241,0

-

-

15,4

16,7

33,3
6,2

66,6
667,9

199,0
701,0

901 ~7

100,0
114,8
1.652.8
7.534,8

fONTE: BACEN-OEPEC.

d . . d& Q~Jan4o

c:r;e>dcJr••

a PO"l~!.l4 se ap=sentou insolvente, potr&nt.oz seus

int.e.rnae..:.~>al.s~

com""""' divida ext.errna da ordem de-

re9lstros
hp{ib~iea

de

dit~:.:l.dadec fin.aneeira..-

=

grandes: firmas, r..a

feeh&lnellto ae vhiu eorre~o:r;as. :uae:r;i~anaa.

Fea...,ral d.& Alemanha, no C;uuul.i e nos Ellt.z1.do5 Unidos
EIJ;.

:lnt.ozrn.acio~l.

:u.a.lo

de

I.982,

a

sl.tuaçio

para

o:o:

0566
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Quinta-feira 24

:re.(leXQJI: nos rne=ad:..s f.l.nanc:ciros,- a -partir do

A

Inglaterrll

bloc;:...eou

1nglesea

os

f"undOs

."U'9entina

!IIO~!CntO

em que

no~

b.~tn<:ios

;,.r9<!nUnos

SWtopendeu

seus

O Govarno

colahorai;ão,

P"'r.a

1\:nerteano

n.ce11sário:: até a plen• integr<~.li...,.ção do11

pagament.os

int.crcAc:ionais.

privadoa.

antecipariam g"rllnd• p4rte desses

audado

llinda,

como

"brid!iJe-loaru;"

i..ad:iataraente

Proiet.o 2

aneacipar o:o recursos que se H :.eram

int.er<ulciol')ll.iS

0 mer-....ado financeiro não-hilvh,

el'\prest:ou

Marco de 1983

esquerna11

Os

com

recursos,

•inda

~RDl119emM

)B

era

1962,

capares de 51.>Stentlu· a sit=çio até <;lia!'

Ban~s

eoql.le!l1a e, •t.r .. vús doa
l:nternation.l

1.998,9

bill>;o.

•oo

Em

1982~

fin~~onC'air;o. --externa

a

vencer

durante

o

bili>Ões devidOS aos banccs
em

novas

divi-das

de

ser

p.,r;o,

reem!>olsada

na
:Restauraç.io
prazo

<::hegou

40

n!vel de junho da B82 da dlv.!_d<o.

relAcion"da

ao

no

con>irc10,

o

bilhÕes. I:StiJMt1Va D.tual indica que

a

wna

requereu

de

de

curto

US$

projet:>

8,8

totalJ:u

Ust 9,3 bili>Ões.

de Pago~~.~ner.tos eno 1982,

mobiliu.ção de recursos de curto prazo da

vã.lor

ordem

da US$ 4.319 milhões, sendo US$ 1.4SO =ill>ões forneel.dos pelo
outul:l:o.
Ameriç.u>o, USS SOO pelo BIS e US$ 2.339 pelos banços

Tesouro

i

v'eio

tona

ban~tf;rill

comulti__dade

COIIK!-rc.iai:l. Alim de•te:l J:ecurso,;, o

dif~C'il

a

do Mtixi~, ~~~~ a declaraçi<:~ d1t

111Qra;.o5rh ,por 90 ~- O ret'l;a.p:>ertto da
;l.nte;-MI:i<:~flal

recu.rsus.

O fech41Uento do bai.o.r.ço

,.(dia

n~i:lhõe8' ll!iÍa

e tls' ;J.OO

"'- ao:l'osto de

s1tu~çiO

4,6

"Bank

0

111edida ero que tore"' liberada~ "" ;•arcelas do }'\lndo Moneuirio.

lllllhQe~:, :o0 pe;'IolSo janeirtí a julhO, cii.!:~:an. par .. USI

200 milhões e111 setembro

corrq.><S&m

jull>'->.

e CÍUtuQro;o, • ~taçio e•iu :ii

sebell\bro

IOStll.de, As o~raçód via ltÚoluyio 6j, euj!

DS$

amortizações
USS

Ar<s.i.nAdo e01 2!>.t.l.I!IJ.
Centuols 'l:'*

1.~96,3 lllilJI'ões e, e~n ago1to, de ust

us$

E111

milh<Sec.

l, S

e.pta.çio de US$

11\Qtlt.lln~ foi u

de

S..ttlen.::nt .. ~ - BIS, t.arnbêJo anteclpAram ao

Brasil Vl.llto5A coma de

es11e

Lili>~o;.s

exe.r:::io,

a

DO tOtAl <IC

junho de 1982, os el!lpt"Datilf<:>l

ingre1a11.do1 :.o Pais :montaram a cerca de 1,)'5$ ~ bilhõe,;,

~

7,:1

~levlldós

(p0$tenorl'!l<lntc

lonqo prazo.

for

eom mãdia ae111al

US$

de t".Sl 4, O bilhões

bll.J..e.e..s, ven.:::iveis .,o longo de H63).

G

internaciOnAiS u:roio U:ansforn.ados

relaçio ao Bz;uil,
..._, a pa.rt.i.l: de junho Cle-1962,
axperifllent.ali>Oa Q& ;IJ'J.-:I..r:os •J.na.l.a do rctrAiJI'ICint.o"no lngr••"

De jan•i= a

~.

corrente

"''II

SoQcod.a

OS$

banco~;~

práprios

MOnetário

%-ec~beu

Pah

a tit1.1lo de l"i11anci.o.meneo CompensatÕrlo, em f1.1nção
do~;

do

<'W'I<lO

Internacional a prillleira parcela do seu err.préstimo

nossos

produtos

pn.Mrio~:

d10

da

-

de

USS

deze/l'bro

de

1982

ru::sac

linha•

atualmente USS 7,2 bilhÕes, exclu!do& os ban<::ru.

tot..alizan

e><?Qrta'i'ão. Ao f.i.!l.al do

foi ..U!ediato.
e:o:ercicio, VeJ:ifieou-se llr.la perda de reservas

:RestAuraçÃo da linhas de er.\ditO no mercado interbanciz:io.
Dos US$ lO,O bilhÕe,;. de

queda

brasileiros ·no e:.:terior.

3.461

milhÕelil.
I. r~::.niiio do

conVQcad"

~etC!rnl:>to,

';~:-onto

p11.ra

CA....&ado i

pAra

r .....,.ç:

hll'liiUII anunciAdo,

n4

lnt.ef!I"-C'ional,
ssnu•n"

<le

ve:rdade1ro;o desastre. · fi\ce

pn_meltli

ao

considera~aç

indJ.:spen:!iivei•

conU.ança .abal&da. Os Est"Qos

;o.

As necessidades de recursos, de acordo com

c;:om1lnid.ade fi:Jlll'lCeira pela h-l ta dit

aprovação de Algwu.s troedidas;
urgente:;

MOnot.irio

(Cilnad;,J,

=- Wll

trans~<;::;::.;u-se

desapontamento

:tundo

e:~t:.ra-o!;i.c;:ialmente,

11.

criaçiir.. (le

Em fevereiro de 198J, o

e

empJ:est0\1

Un~doc

um

paqamento.

fundo

jli

de emergênci" da ordem de 75' ~-o..., dõl&res, para
c:oçl...,ent.ar
a.
açio a:. Fundo Monetirio l:ntornlleional,

foi

a~t.AliCiAl

&uprimento

de

Bras~l

dA

200

::-.,!l>ões,

quais

"bzidges~

dos

cuJc
1 <l"S~.

USS

400

miill~,;

j.ii

pag<:~~;,

fora"'

nos meses s\WseqO.entel> de 1983 o pa9amento

J:e<:ebl!::,

recurso11

du quotas e crioçiio de novos ·r:t.h..tt<>r

el•vaç-io

~ss

E,;tado:::

íJ JUS !o%neceu em janeiro iiltimo ma~s US$

efetuAdo.

do tot.lll emprestado ao Pals
atrAWa

~.a~s

dos

juntamente con. o.; reeurso::: óese:ol>olsados er.

950 milhõ.u:, dÕs
devendo

OIIDquanto aate reeaberiA

"-O

Teso1.1ro

dos

o

(US$ 1,(50 llliillÕes).

banco~: comerclD.ÜI jl'i {<:~1

Interino

qu.et

<levaria

~dir

convOCAdo para .abril de HB.

aol:>re

e1sec

-pagamento ele US$

1,164

m.ili>Õe:;:.

restante devendo

ocorrer Ainda

no

d.la

ini.clado, co:r: o

lO'

assinados

do~;

de

março,

"'

neste exercício.

e}

1

Pro;Jetos

fon~es

coro todar: as
podu

a

montam, em 1983,

nilhões, ou IIC!)a, USS 7.808 rnili>Ões

D.

US$ IS.l6:

rncr.os do qu~

o:-Tr

19&2,

~·onforme ~~

de rec.,rsos j.Õ •denU!ieddA:'!,

ver no o.!fldro >OC:I). onde se contempla a possibl.ll.don:le de

1.6

um aerfseimo nas reservas lnterna<;:ionais de USS
C011pletem

reemb<:~lso

!:spec1a1• ele Saquo (DES).

oll.5

prev1sÕ= do balanço de peqamentos, incluindo os contr•tos j.O:

principalmente o

todos

superávit

de

programas
US$

6

bilh&.,

previstos.

bilhÕes

na

bal4nçA

comercial.
O ru::cuRSO AÕ I'UNDO MONE:r.JIRlO lN'IERNACIONAL

t r b tellla.ll foi
'Em r.,.wno. aa opeu.,.,ões

OJU fruatraçiio gerd.

~bridgeM

InternACiOnAl,

tendo

participado deade

QS

primelros debAteS

os ::ilequl-ntes valores, em milhÕes de dô.iare:n
sobre"' AUJO criaçio, """19"4· em Bretton wood5.

praC"ipitou-...,,

~~~~ d~

No

Dl

setembro (The BlAck Septli!mber), 0111
~

bancos pratieAII'Iente auspeJ:o.!c:am seu.s empréstiiD:l5. Diseutia-se
o

~risco

~rica

LAtiL.t.~:

Argentina,
Bra:~~il,

Venezuela, Perl.l, EquaOOr. E o

Chile,

no me,;mo

as

fin~Ut;Vem

0mpresa~

Desembolso

A cri.se mundial
Animava

Tesouro Americano

o;red1to

de

o;urto

t..i!.mbém,

D.S

linhas

de

pr11.zo. que sup:~:iam as agênçia~; dos bancos

bras1le1=11 no exte-rior e :;;a financiAvam o capital

de

- AmQ~;-ti ~aÇÕC!S
BIS

O:l' •at:elllbra - • - •

o

oam N- York

wa~l>inqton,

e

mu1.t.as~

nio

o

Fundo MQ:>eti:rio·,. pa,ra

Oe.$-embOlsc

-

Aoortiz.o.ções-

J

.l~C

o

iniCiAdA

em

Pab

nio

1974.

por

MOr:et!rio

duas

dicpunha

da

razõru;
reservai;

exJ.9õmc~am

de

caixa:

de

1~82,

_c:~:esc:ente

junto

-prazo.s

e

aos

aegundo,

inte%no~tcionallil

me:t:cados

e

havia,

para atender o,; .reclamos

inan~

exp~r~mentou

iamento _

Att'

mea®s

qu.o.lquer di!J.c:"lda•l•· er.,

f.1.n.o.neelros todo o supr>:nento do

nee<~s;itava,

4dequ.o.dos

porque

necessidade de f

o Brasil JalMiS

recursos de que
-

Funõo

Suficiente

flWCO

obter

providanciaa visiOJido s equ•cionu

prol::tl.,.,.

ao

do

da_ nos~ a

1. 4 so

l&ll~a... -:'PZ'h•~iras

r;lo

adequad.aa e de liquidez aufic.iente para atender ãa

liquidez nas mercados

giro

•das eleport.açõca nae1onais.

foriUI

recoc:~:or

a

prin<::.i.pairH prlDieiro, porql.le

1.480

MAs níi.o era só: dea.aparecirnento _de novo& recursos

Adicionais. Redu:r.iam-&e ra;.>.damec~,

oportunidllole~,

ernpré-;t.>.mos

2.339

- Ainortizaçóes

brasileiras, d.iminuiram ..... Agosto e desaparece>;arn a partir de
setembro.

<live:t:~>as

:0011

- .b4l.anço de pagamentos.
-

qua

recorreu

eompor o quadro r:lO.!> financill1tl<lntos necesa.Or1011 ã cobei'tuca do-

Mi:o:ico,

con~xt.o,

Ali g-rande• L:;>erações de sindicatos banc:árioç e
"club-deal:::~,

Brasil

de m.aneira ri>p!dll

nos rncmtantes

requerido~>.

e

ef1cJente,

Atlí meslfiQ,

e~r.

interna.e1ona.is.
Ob,JCtiVa.AdO Vlab1l1ZII.r
americanos e., " partir
parA

COIIlpOr

wna

dai., os çracdu bancos i.Jlternaciona11,
de financi~nto do Balanço de

eatrat.égla

Pagamantos do Brasil, .,. 1983, de q1.1e

r~ultll.rll.ll>

os

Projetos

c;o~npromi•IG>i

br•s1le1ro~<

pegmnentos, e11. 1~;::;, o Governo

e

atendla>ento

qloLal

"' fec:h.o.mento do b-~tlanço de

Ajudar o• pa!aes n.embro& A realizarem pr<:~gram• dot lljuet.amento

banco• credor...,, it;>Oill.do pelo FMI, os seguinte& projetes:

de saus balanços <le pagaOIC:'.Ws, nio só atrsvêo; dA assisté.n"i•

neqoclo"

la4.

A .assi.stência nnancei:t""-

ln!OernAcional
recursos

do

paracia

do

'Fune!O

wF1nãnçi-.ento

Novos empré.GU.m:.s em 1110eda no valor de _US$
Rec1.1raos

Compe1>11ató::iow.

junho (USS
con<liçS:o

esseneial

,ictemacional.

parA

o

apoio

da

Conl.lnlda.S.

banciria

têcnica,

rned~Ant:.e

polltiea

ec<:~no5rn1c•

.interna

Monetir1o

1çresc1nd!vel, não só 1'010 aporte de

O Qbjetlv~ Wsico do Fundo MOI'>C!tiriu

com

Brasileiro

"•4

blli>Ões.

" .&"::""" d.esembol.s..ados em Tllllrço (llS$ 2,5 b1lhôes),
63~

:n.ilhÕes),

setembro

dlozelllbro tuSS E.l5 milhÕes).
Al;a1nado e111 25-2,8).

fUSS

635

mill>õeal

e

e

COVF<f'raçio
ca~zo,;

de

ta~lll,

externa, çolll(o,

corn a fin.a:lidAde de suprl.r

ZIO

para

fori>·llar

re=tAurar

a

roedidal

de

est..t>J.Udade ..

da aasJ..IIténcia financeira,

pal.!l-melllbr<:~ recursos Adic10nAJ.a.

dofltinados "promover o e<q.J.illbrio dac eontas exter11as, sem a
llecessidade da.

re<X!rrer

a

nedidar.

de

restriçãc

Cllmblal,

capnes de sfo!,t:.ar ne9ativa.o>ente a expat.siio globAl do conêcc1o
1nt.err~ac1onal.
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'Narço de 19%3

Oa X"ftcuraoa &> FW1Cio,
suficientes,

:a:-egra

gen.l,

nilp. aão

por aJ, aõr., para resolver to®a os p:a:-oblemaa do

hal10nço da p11.gament.c.:::. Ent::aunto, a

operação

cor.

o

~rvii:o, ~.

trigo e

:C,,.,:.~.a.s c;;~,.,,.,,.çõ- de-in.te~ase

irea do c:ollérc:..o, llontAvA, e~n 30.6~1~82,

Quinta-feira 24 0567

.u --

nac:ioruol.,

US$ 8,8 bl.lhÕes.

.11

q!.l<l,

pode vU acompanh"dQ de ""'PloS recursos do B<ln~ M\.lncU.al, via
Programa

estrutural

d0!$envolv1~~>ento,

de

"'o

Q.U0\1

Presidente! do Banco empresu. • lll.!l.ir. alta prioridadfl.

E

financelur.

"=

ernpre:::u priv;icla:f int.c-rnacior\aiif e111 continU&J;"em
l.nve::ti~~~ent.o.o:

SCIUII finan.c.J.arnent.os e
o

fluxo

finam:eiro

. de

c:apital
i

n•c:es•ir.io

~eo;o.rrso•

obriqações e c;:Olllprom.issoa por

quase

toe.alidada,

fin;anciar11111

exporuçõ.s

brasl.leiras ou projetas de invaati,...ntos no_ Brasil.
agSncias

vem,

dúvida, aeo1:1panhada c:le 11111.ior dispoa~çào daa ln=Útuiçõu

promovendQ

ASII\lllliram
sua

n"

o atuAl
10)

::elll

l:a&as a'jlineias capt..ar"'m r•curao;.a
depósitos,

Fundo

de

risco,

do Braeil

~

de

l;.a:no:;~._ brasilaiZ~P•

banco~) :no lll<!reado

63 dq01 deJ!.aie

l.evantando

no exterior (40 do

fi:>.anci.a~:

no Brasil ou P="-

~~~~em 30.6.1982,

noso:.as

l::a•as ""9ãl1o;iiLlll respondem por essa• obrigações;

interbancáric,

dÍ

rec:ursos par;a fill.anciMr projeto.

II~->::<::

inveGtimentos

eXpOruções:,

molltAvllll',

por es~~es ·depõsitos, e serill w. risco 1nc.alo;uUivel dxpll-1•• i
sull p~:5pri.o. sorto por
foi

.. cerczt.det!S-11' 10 bilhões.

cobertura do

C(»:lpo:ov.o.dll,

docisio

l.lllla

que,

11111.•

cuja

não

inexor.o.bilidlldo

lmlito palo contrÁrio, s;e mo•trou

de•necess;iiria, inoportuiUI. e inconveniento, fa.ce i

ll1ternatiVII

ma.is lôgica e ril,;ionlll 41. negoçiaçio.

PilE& ter """aso aos: recurso11 do Fun.<io e

obter

A solução fin;anceirll

as .. dlltllgcns; &I resultantes., os pa.i:ses meltlbro• 11-.io levado= a
adotar

10edida.s

de

politica

IOOnet_4r1.,,

:fiscal

.,

ca.mbi.o.l

foi
p&rt.CI

um

da

pa.l,.,

à

..,zuiva..le

no

con.;:orda.UI,

caco

du

capa.ze"'" de as:;equrll.r " c:o~:reçio dos desequillbrioG interno" e

empr.,.a.s•

o :fort.aled.mento ao b•J.anço ae poooJ:aaent<>•-

finianci&mento. Se a e:~~:pre:oa n.i"o dUspuser de rec:ur=os c .. c~~oix:a

co=

•uf1c:iehto!s

Z'.igoro11as
pUblico

de
e

c:OlRb.o.te .. .;:

de

aconselha.ri11

taxa.

reAlista.,

politica

re~~-to

de

COfiO

econõllliCII.

o

volta.cla. pa.ra uma

situa.çio·do persist~ta desequillbrio e>etc:rno, acomp•nha<io ou
.CSitoO

induzido poz-

Wll

0<1

:se,

c:es:=""'

C<u"r•mt.es norn>llis de

1u1

pel.a sua natwreza. nÃO paier prescindir de

de

encontrllclil

pelo

c:om!.lt~.idllde

acordo com a.

coorum

Brasil
ba.neiria.

Internao;iona1

er11

oondiçio essenc:ial, n.io •0 pa.ra mobiliza.r os: no:u1011 credo(es,
col!IO para vi&b!liz~~or a. coçlementaç.io neo;essiri.o. doG ~eeurso::
de que r>re:::iaamos:.

de e-onLe"'io do déf~o;~t

lnflllçii'o,

e-;ambial

qualquer

acra.tória

a

eqUilcionada

interna.c:iona.l. O 11.po1o do Fundo Monet:.lirlo

e

despender

-:os

tod.os

os

ami9ivel • &dequ..&l de

leva.d8
ii eonco~ sem,
a.ntes,
par.o. pronover u""' co-.poG~Çiio

razoe~,

lllemb~:o-n.etto,

de

o Bra.s1l

utilizou-se

da

de o;ontribuinte de=sa. insLituiç.ilo

e, 11. e>eemplo de outros pa! ses, reeorremos -

41vida.a.

S':.o4:t

faeuld<lode

cs~a.s

por

E;,

•eslllO, nenhiJIII.I. -Presa

-cofl>:;l

jii o ! l zemos

aptes --.ao Fundo MOnetiirio rnternac;l.ona.l .

exeo.so d-e demanda. a9re9&d.o. proveniente

do setor públi<;O e/ou do s"'tor priv.11do, ou ainda PQr 1.1n.11 t..o.xa
1'; important-e a.ssina.l11r llinda o h to de

de ci!Sbio IIObrevaloriza.da, que não reflita. as te.ndil;neias e 11111

e.;:onõmieo

:forç•• do 111ere-&®.

-------

~

petr6lftO, :nee-easirios.,
D&I, que

do11 proble11.11• maill 41f!c:eis e., quE:

I;UII

ae rel&c:ioruun con. o F1.1ndo é o da rigidez no

~r1mento

d&s

e:u••nc:iAis

mmM

c:udnhões~

eos•

s-õ ao eonswoo de

..,,.

meios

~os

t:lnibull), aio

Wlnerlvei_~_quet o_~

111edidlUI a.dotada.s.

~~opresent.ado

que

o

pelo Brasil foi ne-qociado eom

-

-

indü~tria:r:,

awu;

transporte~

d-e

\navios,

clependente.s do extedor e ro.enos

quo ni:; pos:suom .suas fontes de energia..

o Fundo Monet.lrio
•~tm•nllls,

lnter.-.a"'..cnal

no

curto

••pa.ço

de

trill'

qUe deiiiQnst.ra ~ IIÓ ;a qull.lidade e a vi~iHda.de

o

dll estratégia de ajustaller,t.::- llpresenta.det ccomo a o;redibilidll<ie
a.d.U.n,tst~açio

da

b~:a.sileira

'aeon5e.!;.a

perant-e

aquel.o.

desequiliL::-1oa interno• >e externos,

t.e..m eoao

Insti -.uiç.iio.
Os pa!ses
se~~~pre

'que,

e

volunt.iirra

realist.ic:a.mente

_,.;otaran. llledidas adequ.o.das pa.rll colllb&ter a. infl11çio e

fortaleeer o bala.nço dtt pll.q&ro.entos, n .... t.iell' per qUE! oec:ea.r
e-ondi,.!ona.11dadoaa illlpoSUII pelo Fundo.

O Senador ";'irqillo T.!ivora. já teve opo~tunid11de

C'llnro~

11.~

de taeno;ion.ar eJ::ses: a~pec-...::s da ec;:onomia
e11

pronuncia~nento

seu

:10

b.rllcileire,

sobre a easenc:ielid4de d.o.s_ noasu: importaçõe:;; e

ni:o._

quando,

Sena.do, no dis 9.03.83, disoort"eu
p~opo~:ção

a

do noss&• e-ompra11 no e>ete:-~or amJ>Ilra.dlls P<?l: fin,.nc:iaroentoa.

no

quadro

qer:al

!i.nâncei.~;;os internao;ion~>ia.
al~rnativ""a
~:;.f>,...s;

gue

lltUiliS

nio

poderl.aaos
do

~encurt.am..,'I;.O"'

de

b11l11nço

deixa.va.

düvi.dll.

escolher
de

dt:111 '"erca.dos

para

p.:oqaMentoa:

lB

'l'-'""nto
r••olver

os

via

>1

Toda-a:

â.:

presentes

.sa!uo

o~~utorid~t-d=

considerações

devem

da~

via

o11

ne90c11Jções.

i ec=+."lidzLd.: bane:!iri10
envob·i~

em

intern_llciona.l.

A

cltvida ;:~unto

ArgenUn&,

conflito _bélico de l!I"Oporções:,

Ultl

porC::-, a rec:orrer. ao Fundo Monc.t.\rio_._ tio
.:onC.~;io

SIJ-ll

o

crédito,

Seria .. uit.: di.fie-il IIVIIlillr

logo

porque

nlo

~dclu,

poda,

<::01110

neeesa!irill. i COl!1pOS-i,çio de sua dividi!- .;:<;~«. os b.l.n.CO!J

inter::.aeionais. E o l-léxico, por nio ter,

a

c:c>lfl

de

umiL,.

não

quedll

subst&ncia.l

die!ic~t

do

toeal equ1valente a 16,9\ do

UDt

a=

consequênelas

solução violer.:.o., unil11.t.e1:11l, l'"post.a. ao~ nossos
Qlla repr-ent.Aria pa.ra a. ~ROBRAS, a Cia Vll.la d<>

Rio Dooe e

.111

lllllis

de

dali

dispêndio•

side~:úrg1c:a.a

amprC..11s
d.,

IJS$

ftxterior ou, aindA.

.a

bilhôe=

6

para.liJiaçio

do

Grupo

SIDERaRAs

e:o:tlltais

eo~r~

despesas

Cola ~ia pro;Tidõ;ncias,

püblico o llllior peso do

er;~:.rço

des.~:;volva

p.~:ivado

o setor

ativ.!.dade:
observava

do

"e

Esu.SO,

no>:~

-diminu.içio

pesso~~ol,

de

.,,.

subai<iios.

recai

aobre

de lljusta.mento_, permitindo-:<!
a.

rit.IIIO superior

Ulfl

uma

re-o=tend.o

tendiinc:ill

da.,

110

que

G€'

ÚltimoG anos:.

11

i.I!IJ>Ortaçõ~o.

da.•

d.o.s;

que

Diaao tu<lo, ;..;>de-se e-onc11.11r qufil, a.o final

de linh1111 da crédito nc.
brune"

eJI!õlreSall

icvestimentos e e.ata9JI&Çio q;.s ga&•toc de

pe>de

credo~:. . . O

per&

CIC>CI

reais- ê--rte 9r11.dua.l

usa

chc<;~.l:-&:.o

opu:- pela acqundil alterna t i vil. A Po1Ôflill, por !11-l.t.& tot.-sl de
para. tcnt.o:or um oe!inanci_a.mento de

a

IIW:S prlnclf'lli=; pontos

reduçÃo doa ga.•toG da adlúL~traçio C!ireta, controle ri90roso

cham.-.d&s a dec-idir entro, ~ alternativ.eo d11. 1\Cll:o!ltÕ::-~a e

..toratõr1a.

çO:;Ç:,.C.os

&:t

pÜblico, q1.1e dever& pu11ar U

responsáveis, no f!IOmento e1r. que sio ·

QueJn ter< =::iclitlO.

A PolÕ.ni.,, .a Argentina e o Mi!:><~e<:-

\a

dos

PIB em 1982 pa.ra 8,81 em l~n. o qua será con.aeguido medla.nte

C:OmprOIRiii'IIOS
externos,

ripid11
oÚimin.,çiio

pe:-Iodo

da

obtido nio &penas o

financia.da.s Ja equi~ntos, de petrõleo e de tr~qo?

!o~tllle:clmento

•ntecedii.nClll.

do

execuçio do proo;:ra11111 «.DnÕlllieo e., <::uoao, ter-se-!
reeq:uJ.:ibr1o das
balAnço

d_o

de

contas

p11q11mentos,

extftrJia.ll
mss

e

o

tllmbelll "uma

reduçiio importll.f\t<' n.-. participação d<.> I:s\11<1<> na. <•.;:onom!OI.
Por 'JUilnto t.empo
co111t.::;, . .!.s~os 'tfxterncs, enqu11.n~<:> :se proces=ava a rer:oeqoc:~llç.ii.o

p&r.ados

coe:.~

e-aminhÕeC"7 Quais

b;on.;:o:< e o;om c-rundo M<>net..ii.olo, o que ve1o11 (aze::',

em

>101

/icarillll

os

noas;os

portos, nlls ci.dlldes .ael'!l ónibus e as estrad"" sem
OJI

pr..,jul:zos

para

..

produç&o

na.c:1onal?

AS RAZOES DA MAXlllESVIU.ORIZA"110

OWl:nt;aa pe.11so.as_ perderiii.Jr. seus empregos e quantas outras Rllill,
e-ont.i.nuarill.lll

dese~reged;ss,

pelo agrava.ro.ento

~

A

~:o~:,t.Õria,

S!.lspensioo dos; ""gamentos inLe~:~a~~on<o:.s..

Brasil

eont1nu1dllde

do•

ampar=

operações de

exportaçiio

tanto

f.l.nanc1amoent.cs
a:s

C:OIIIO

2--dif!eil responder ll ~BSo!lll indll9"'ções. E, por
o

que
de

.Mi.:nistros

em

Pcet<idente

out;ca

Figuoiredo

di~:eçiio.

Na

inGtruiu

do

exte-rior

di.Hc:U•ente

-•

-..sa

poder.!.&

4e

fin.anci . . .ntos

s1.1st.entar

O

ritao

as

pa.rt,es,

preserv&çio

pe,Ie

d11.

a

qll.&:

de

H~

despcezar

ou

lllienar,

de

um

moment.o

d..ao!os-

re~t. . ,

o

total

rot.a.tiva.a Ut11l.Ad.aa pelo BIUieo da
brAIIileiros, a:ssi.,

coa::>

de
llrUil

linhss
e

4e

não

pod('

pllra outro, pofldD"

perder todo o trAbalho const~:uido pellls; Ültimall gero~~ções.

Out~os.

ba.nOOI

Rio DOe-_e Cl ou~; r.arA- Unll.neiar J.mport.ações 4• ~tróleo, de

d~;.

PII.Çlllr.e-ntos

princ:ipa.llllent .. , pelo exceosstvo Õnus. d11s import.,ções;

Por outro lado,

é

preeino- a.tent-4r,

sobrec11.rreq11ndo

c

serviço da divida externa.

de
desequi:ibrio

e

a

também,

eorrigir

esM:

a.ntec:ipar-se às conseq!lênc~IIS )mprevl5rve~s

de um ac:;ra.v41!1ento cl.:o
b~:asileir:>"<

deevalo>lzaçio de

c:ridltc.

• PE"l'ROIIRAS, " SmE!UIRAS, it. Vllle óO

de

~~oo;ordo

IM!diante

:lOMrcio exter1or e o de •'-'""• .ativid..o.d.., econõmicas int.ern.o.s.
Se9undo

m~~.rca.~,

credibilidade e da

C:Dnfi.a.nça. de que o Pa.!s desfruta no ext.e~:ior e que

SOlfl

requl""r

Bal~~onço

cu.rso e><tram11111ente perigoso, "presentando o

do petróleo e as elevadlls: t.axaB de juro~,

oe

dl:reçiio ds negoei!!,Çâo, do

ret'inaneiamento, Ó/l composiçiio dll.s d!vidas,
entre
O IU"•a.ll oi um P11!s qua, h.ab1tua1Men'ta.

~=u IUII

perfil de wn des.,quiUbrio eBtrutural de grande profundidAde,

"'\<"

traz conseq:oêndllll drli~t.1<:>as, do por,t,o ele! ~·u-.~ 11

da e~:,..,:!.ibilid~de e da.

A. partir de 1979, o

sitUilça.o de

oferta d., trllba.lho?

çrise

mundial,

dec:~:et..llre<~,

30\

do

levou

a~

aut.oridlldes:

7.12.1979,

cruzeiro,

e1r.

rehçii'-'

uma
ao

brusca
dõlll:"

nor't.earnerici&no.

P!'.r_a a litua.;iio do B.lln= &> Branil, do Ba.neo do Eatlldo de São
Paulo,

d-e

Olltros

:ba.neos

efltlldllaill

hoje, no exterior, lOl aqen.;ias:.

'Essa providd:ic1a trouxe

., priva.do11 que ponauem
p11ra

o

forta.leein.ento

d.o.

reaultlldoc

ineqiveia

ba.lança comercial, produzindo u.

0568
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llUIIlento de cerea ele 5 bilhÕes de dõh.re=:
1979

<1

de

exportaçio,

rulidade,

b1lhOe.11

a~.U>enU.~

el'\

BBO,

deUS$ 7,9 bilhõe• em 1979, para US$ iO,l
e

12,-t

US$

bilhÕ<.. ,

em

19-81.

da ~lev11çào dos qast.o!t 00111 petróleo~ Cl.a bruac.o.

eonseqtliim:ia

COl'\;:>rc:teti~·;se,

Dessa f.orJIIa, não cAbia outra altern&tiVIl senão
e<;:;,acionar o

1980, e de Zlllill de 3,1 bilhões de 1980 a 1981.

correnteJI

Março de 1983

Balanço

de

<:om

base

nessA

lllllbiciosa

de

alcançar

o

super!ivit

met<l

d~,~.,r.,

ent.io, 9rande po~rte de zea.)ustamentç

transpondo,

f~':.~ramaçao

Paqamentos

de

de

exportação

suspeitas q.uonto ii pos.ll.l.bilid.ir.de <le SUI:I reali:u.ç.io.

USS 6

O retard.ll.n•ento d&s M9QC:1açõe• dos Projetes

de wa corte dllll importaçÕ"!5 de

.ameaÇ-'1-VII- .a

US$

19,4

bilhões

para

US$

c:o~nercia1

noss"'

finne

EssA
grande .parte

de

decilõ.ic de implementar o ,uper.Svit

de USS 6 bilhões, no corrent.CI ano.
oe-ta

tun<!alnent.ul •

é

sua
viabi1.l.dade dos f.l.n.o.nciamentos

do

Balanço

no:II'IIO

etxport"'ÇÕ<l$ cairu Clr•S'ticalll<lnte de
Menos

Cl"

US$

2:0 .. 2- bilh0G11

a,

de

US$

PagU~CU~.to&-.

23,3

embora

aa

bilhõea

p•r•

pet.õloo tenh•m a!.Cio radu'l'!.idas em cerca deus' 1,1 bilhão,

prevista

A.-

il:lpOrt&çõe: da
o

prtm::1pais•

a

••l"ca<!loa

ex:r:ortações

quoda

dila.

{vitimas

do

preço~

doa

I&! tas

tilxas

(Héxi=,

em

r•z.io

dos

de

doU fatos

proélutl:*

p:ialixioa

Esl.a ait.uaçio vctlo acompanhada,

em

1982,

tiveJnO:

oportu:ud.a.de

rcfe~ir,

de

.o.nte~iorment.,,

VêlíCZi..iãll>.

A.l"gentl.na,

Chil.. ,

Polônia,

internacionais,

aliada

a

à

cola.bor.,ç.io

dos

rssa situação foi

.o.irlda

l'llaia

Aqravadf

thüdos, o apoio ãos Baneoa CeJltillis

o~~saoci.ado"

e

Stt.Uement.s

do

"0 BIS -

Fundo

japoni!s

et:

cerca

de

24'J,,

e111

mê(lia,

via-i-vis

redu:r.indo, aen:ivalmente, " no"""

.::oNpeti'j'iio,- -não

sõ --nA --:Elirop11,

lftiiS

o

dólar

tambem

devidarocnte

conform("

aprovado

Rxterno,

po~que

artificial,

a

!~neeiro

int.c:rn~>cio~l

palaes

em

de11envolv.1.mo:mto,

cOJIIO

:&rllcil: e segunda qua, em decorrincil>
;alte:rnatiYA
s.er.ií

.i.

de

paJ:A

:teduzir

produzir

11111

1!183,

cu•to,

li

desee

t:.

o

dé!ieit

repousava

nos

fluxos

li

.. creaciniO

de

ll

que

vio

desdo;

na

balança'

COJDUnidlldot

baneiriill

t.al

realidade,

cabcrl.o

à,;

.autorl<lade11 brasileiras promover, urgentemente, alo;u:n.a 11\c.;lidll.
cApaz

de

neutra1izal"

ess.,

indicava outrl> alternativa,

Unic.-

de~~&ill taxa• do ....,reaicSo :interno.

Cumprill., pai•, cordgir o aiJiten.a

os incentivos fiscDi::

llituaçio.
senão a da

A

an.ilise !eitll não

desvalol"J.zaçiio,

cH.11

nos

fll:>e

no&

roercados

co~r~pnodores.

nive~a

comirc:io,

ob•erv,.da no 2Q s=eatr4 de 1982,

~ · :>OG fina:.cia:ria lllaisl do qu .. US$ 4,4 b1lhÕe.a, <le recursos

p,-rs.iatill

a=!.!cionais. durante o 11no de 1983.

aesea da j~~;neiro e fevereiro.

cro

absorver

poderia.

og

llituações,

ooru~eqtlentes

1983, eom nlveJ.Iil de export..ções muito baixoa nO$

ae.r

dei><al"

!e.itfll

u:aa

ll.....rtto•

certa

de preços

1Bt...:noos, re.sul-t.Aab!.S da pJ:Õpl:ill. .deaYalo..r.i.uçio.A
atenderia_

A

desvaloriza ...o

essas

"o

ni-1

prcoc:cpações

c:o.o

diferençA, Ainda eu<J.stente, repreaent..dA pela

da

soluçiio

dos 12,7\ acumüados (1\ ao Jni!ll-), eis

a~ f;,.z ne.cessi.rio, naasa.s

para

e a

,;..,ri• A de •ntecipal" aa •inide.!lvalorizações

estritos

(el"édito-premio) ., o flnanc!Dmento

sub::idiado geram resistênc.l.u cada vez mai.ores

dos

1.1mitt!S

lU.rgem

d•s
Pelos noa!iloll cilculot~,

11etas das exportaçõe&, se111

adicionai•. Essa anteeipaçio, por.ta, não

que

a

"'"

de

de JUros no= E:nados

de~;valorizações

aceit"r

·:.:::a•o t!ple<> do

supe:~:.iõvit

taxas

•propriA<l.a

fAto,

o d;o,ficit. em tranaações correnteo:.

subst.ancial

altas

111 até a H\.

A.l.ste"""

nio dispÕe d• 11esaa ellpi>Cld'""d"" e dll

_....._ disposiç.iõo de finll.nciAJ:, " qualquer
dGs

d., que o

.11

pelas

repou~ta

pelo Conselho MoM"t.ÍI:tio liAC-1.0nal,

e:n <:1ua11- pr...,i•••• !undamanu.is: pr1 ....1ra,

Atr.,làos

o_ll>;)mellto, permanecem ainda
,.,..

reforçar

Bank

Honet.irio

cobertura necc.saiu:~a para. t.o~ o e.xerclcio de 1!183.
aeto1:

par11

aob:te 011 indiCes •enaaia, txouxe ""'doe inconvom.le!>t,-, entre

Unidos- niio dUrAria muitos meses, falhou inteiramentll. E at.ê

do

conf ~.o.nça

_-.calerar ;u; ~niniõesvo~~lo-r~õcs • ....uaa~-0"

re.;ur.:o• daquele a:::o, =1>10 t..altb<lm

progr~"'""'iio

Dai a necessidl>de de UI\ impulso novo, wn
de

nos novos

llercado.s, "p.!l"rtir de 1981.

cApitais

A

de ~narço niio llietio

capao::idade

Int.el"naeiOn<ll. nos permitiu, niio sõ CObl"ir lll necos&idade.!l de
equ.o.cion&r

al v1ssare...ro:11. 0&

pelo

cooperação do Governo dos EatadoJ;

for

Interru.tioD&l

ba.neo 1

for.o.~

niio

fato inêdii:o de se Clesvalor.l.:utrom a11 moedas euro~il>ll " o yen

da
Fe~izmante,

a

l98~.

ao balanço de p&gan•en=s. ec

fcv.. reirç~,

nol:"teat~~er~cano,

penoso o feehalne:::~ d•u• contAs externa-" ruoque1e exe:cicio.

d~pende

Del.a

par• dar coOertu:rll

Jllllito ll.i:!el:"entes.

de:

torn.ando

~:~roçr.,mados

de juros) e a retraçiio do& novos

difJ.cit em transa";'Ões correntes se elevou a US$ l4 ,( bilhÕea.

violenta :.:c:t.r•çib dos fin•ncillmentos bancirios, a que já

l

e 2 p11rec1a j.i UDUI. det:::onstraçio desse est.ia.do d1t eapilito, que

O Braall havia perdido

hbt.óri•

d•

e::. 1983, levantando dúvtdas e

bJ:.'lões, COJnO result<~.do de DSS 22/23 bilhões de cxportaçÕe» e

16 ".!. 7 bilhões.

tri9ic:o

a.no,

.assl.m, deade o inicio do

Ji\O~daa

eu:ropêiiUI

e

dO

d•

30'1.

ni"o

neutraliUria

sõ
.a

desvalorizaç.iio

yen JAponis, ..-:.s-ii-vitl o d&lar

ou.eric:Ano, ., que vinha criando siuas di.fl.eulQdes

do

ponto

de· ·viat.. da oompet:içiio dos produto"' br•sil.eiros nos lfterc•dos
- int.ernacionaia.
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QUADRO N9 XXI I
BALANÇO

DE

~AGAMENTOS

fm US$ Hi lhões

-

Oiscrimina.çi~

1983

1982

Exportações

20.175

22/23.000

Importas:ões
- Petróleo
- Outros.

~

16!17.000
7,846
9.154

9,522
9.878

775

6.000

15.170
10.980
4.190

-12 .8~9

14.395

-

BALANÇA COMERCIAL
Serviços

- Juros
- Outros
TRANSACtlES CORRQ!TE5_

- 9.000
- 3.859
6.85~

Mai's:

E..l:portações fínandãdi"s {FI:·fO:)
Amortizações

7,933

'"

- 1.103
- 7.200

NECESSIDADE DE_ REClL".SQS._ _

22.970

15.152

22.970
1.084

16. 7E3

Fontes de Financiamento

- Invest'i!l'.ento direto
- Crédito de Fornecedóres )
- Banco ~'.undial-e BIO

- Empréstimos t:!m moeda (Res. 63

e

lei nQ 4,131}

4.495

11.605

1.100

~

- Llli.

- "Bridge Lo11ns''

2.339

- Bancos

- U.5. Treasury
- B.I.S.

- FUndo

1.500

3.130

j

~!onetârlo

Internacional

876

876

500

500

544

2.483
2.061
4.000 (l)
1,300 {2)

- Banco.s_- Projeta 1, menos "bridge" (4.400-2.339)
- Projeto 2

de

- Restauraçã-o

1inhas de crê' di to. Projetas 3 e 4

1.200

- Oesenbolsos de projetes comprometidos em 1982
905

- Redução de 1inhas de à'édi to

884

.. Outros G!pitais (inclusive _erros_e omissões}
... Venda de ouro

1.220

- Redução das Reservas
.. Aumento das Reservas

3,461
1.601

(11 .. Projeto 2 - Pode atingir USS 4.800 milhÕeS.
(2} - Projetes 3 e 4 .. Podem ating-ir USS 1 .800 milhÕ@s.

Vn:.e-ic!A, o;:ono pu•c• - t • r aendQ,
do

IIUJ>o!~al

co•:r:cio

•

passado

mundia~

ext.e:r:no

~l:'ovoc.aJ:,

devcr.O:

ao:.~a

cU

sobt:e

a

retuçic..

o tWido da crise, qualquer

indicio de zoecupe:-açio do ritiiiO da

czoeacimento
o

b:r:asileira,

dA

econom1a

conopozotAmento

do aet.or

efeitOs

mais

aio vislvel&, espou:·.t.alment<! nos
davel:'i

Estados

Unidos,

Esse

que
1ado

Ao

disso,

pn::opn,reionais.
volt.:u1os

;...JI:r:A

a

substituiçio

De '!:UAlquer IIIOdo,
repeti:r~e~~~ e.~:

me•1110.s

fat.l:lres:

outro lAdo,

os

fort.A~eeimentD

l!ital ou 198.f, ou
o!.evalltAdores
esfoi'Ç"os

aeri p:r:illticall>ellte impocsível

no

futU:ro

conjugados,

pela

previsível,
si~lt.ineo.-..

Por

eoru~tllnte. di.ve:r:sific~io

da capacidade exportAdora efetiva dA

.,

ec:onoa.1~

brasileira pass""' a exerc:.r-se tambêm m.ais intens.ivament.e
imb.ito

o'

n~

nll biilAnçt COIII(!r.:~Al e uma reduç.io mais a.:-entU.)dll de

pro~etos

~xte:r:ior

dado= do

s

eonc:lusão

da

redu:tiri w
teorpo

diapCnd~os

com bens

de

capital

J.Í.

que

import.lldos,

ao

eo: ;:ue pennit;i:r:li. o S,Llp:r:irnento, ao "'erc11.do in_t.erno, com

blllla de

f~ricaçio

projetas

-como

nacionAl.

e o

AdieionAl~N!cnt.e,

lll<JiltiG

Ces:ces

caso da Cia S1derür<;ricA de Tubar6o e da

icdii..llt.rla :!.ot alwo.lnio- deveriio contribul:r

par•

a

expansio

~a

deJMia Ile"-:.das de

no

pezoJI.itir,
deaao

ext•.~:<>a,

Brasi~

deve

permitir

a

conqui::U

0111 I!IOOda

positivoa

bilhÕO!$
i""rspectJ.va11 parecem, pols, alv1s11areiras.

Pa~•

da

1984, deverá q.anhar ioi:'Çil o

economia

pr<.>C~·asc.

d<·

mundial, cujos prii!>C'J.ro= s~nau j~

prescinda

do

intarnac1onal,

Msupplier'a

:recursos
e " d!vidil

c:r:edit-J

CDJIIeCe

a

declinar.

?"'=..it_e

estllllllr

111n

esses

fatores

super•:vit. _deUS$ 8 bilhOes na

bilhões

26

t .... is 13\ cm rela9io a l983l e i«port.ações de US$ 18
(~c:rement.o

prioridade

OuA.lquf!l:' ganho adic.ional :>o ritmo de
exp<:::-:~9Ões

>:>el'l!liti~

o.bvi•u•ente,

.l

expansãc.

ampl><>ção do salde.

F~!JWI!i:n:do,

empenhados

tGm

A!l

oucpol:'ta9Õ<:IS

a

no

seus: M.ini•troll,

e~:f'orço

irduo

de

o

altA

<;~loblll.

Governo

aa11egura~

O

todo

o ritloo

crescente das e:o:poJ.Ot.ações brasi.lf!iras, Ün1co caminho capar de
reduzir a

de 61-l.

porqu..,

no cont.a:xt.o da noesa politicA ec:onóm1ca

Prf!llidente Joio
f!lltio

finAncein:>ll

recupera:çKo

blll>Cirio

/exclo.:~ldo.o:

as

con;

c:onto"nplado para coneluaio

BrÁai~

o

combinadas

da econonú.a b:r:llsileir<>, d"vcrac..

per!odo

do

qua

lliatcaa

Eic
o resultado conjugado de tOdo.ll

balança c:c.:~~oerciAl em 1984, com expo1:'ta9õe• qlobaic de OS$

A!<

final

dc.o

exeelê'nei<l-

daa expor....,.õe=.

o~

l:'econq:ui..st<> de par=el.as de mel:'cado:ll ,

por

Ajusta~~~e:~to

Ajuata-nt.to,

adiciond.ll

de pl:"ojeções eonservad_QU.II b.ueadA~ err

parti :r:
<a:itJ.c:o

CIO

do comércio internacionlll do petróleo, onde o emprego

do pod":r: de compra do

<!l!;;H

em t.~an"">~- eo:-r=t..es:

de iropo:r:tações dever$ tn~er

duplo Allv;.o sol:>re ., pauta de nosslls compras externu.,

.o:e

fAtO

l:'epercu:r:ti: favo:r:avelrnente na demanda por export.açõc'

brasi~eira.o:,

dependiinc:l.a

da

economi.co

internacionais,

de

nacional
corrigir

aos
as

.. dvinclAs do i:>alanço de pag........,t.os ., de propiciar

mere~~dos

limitações
.a

do d.esenvolvioont.o econôm.ico que todos nõ11 desejAIIIOIJ..

retomada
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A P 1: N D l

n~

C~

do BrH\" : 0 1\titl t111bitT1

, •o
t~r;ões

t~crõõstlmo

p • eu:réstlO>o pora

Março de 1983

(4) os preços d< to•;. nio agricolas e $Prv1ços supd~o'
ptlÕ utor ~Üb"-,:~, U•b~!O 'f0r111 rtVil,tDS CD~ a COI"T!•
çio dos prt~os •• aço e s~rv i ços de ut \li dod~ P\Íb 1 i ta:
Inclusive tron~:~rte. Os prpço~ de a~tros b~ns ~ Se!

ocessc_~h,,.o ~as

recunos f>nante.!_
qued4S ~~s ~•PO,!:
dt estoques reguladores.

corrpen~•tii~lo p~r•
flnano•m~~to

Prc:.paata do Governo Dra•11"1n::. oo
Pora auegunr o i•lto dnte progroml ~conÔ10ito,
qut o Bros\1 pOUI cont\nuH a contar co• o apoio
comtrchU estrangeiros, de organls,.os
'!!
ternoclonoo's e de o;o~ernos. Tol apoio f\nan~elro s~ri ~e
tSP.!:
cial •ooponi·:ia no in;cic d~ 1983, quondo o efeito coMplrto dos
01edldos de rUJ~·ste ainda nõo $t t\ve"r onterlalindo.

I>UNOO MONI:'l'<UI.IO INTERII-'ClOilA.t.

finonr~iro

1:
oprevo• c

Dirnor

G~rrntr

~

Prenda Senhor dellroslira,

lias iiltl•os 15 ano~. 1proxi~t1d~•ente, oRr~stl tu
adotldo polltl"s econõodcas abjethando ehvar a tau dt cresci
llC!nto interno, 1 riptda ablorçio do~ fluxos crescentes de 11io d';

::

~:~:. ~ ~a::~~:::o "~;:~~:~: t:::~~o
hr9• escala

d~

capiul

t

c~

o~ncos

outubro dt UB2. o tonulho Jotonetirlo aoc1onal
do ~etor E•Urno pora 1983, que obJttln Ull&
roduçi-~ ~o --diru:it .-. conto correrit.Õ d~ a·olu~o de h~··~~u• <lo
Brtsil J-ITI c~rCl G~ USS 1 bll~Õn fe• torno de 2l do PHJ t
o
-e11ultfb•lo no ll•hrt~o de Pag1•rntos coao u• todo. Ess1 .,lhoria
tio si9•HicatiYI n~s contas "-"ternas do llrull ~ os rtcunos t~
lltlhc~~ ao fundo fortaleterio consideraw~l,.,ente 1 po;tçõo das
rnerns \nternado~•ls dO Pah.

FundoKonttirlc lnternaclan•l
700, 19th Street, H. w.
Washington, b,C, t04ll

"

.::"::::,.:• ,::p~la ;::ar~:~~;

h

P~ogra•a

6.

No tt~;undo e terceiro ang1 do acordo nplhdo. as
autorldUes brasllei'ras viurio a •• ll&ior fortaleti•e,.tc·da PE:
slçio ut~rna dO plh. O diflc1t e• conh corr~nte dt~erí rtd.!!_
zi~-s~ J&n cercl ele 1,~1 do PIB~~~ 198~ e 11 t11 1985; a 4iflcit
nntt iiltl•o ano serã eq11inlente a urca de US$ 4 bilhões. [SSI
•udonça nu contas e~ternu 1ri r~dvlir lubstanct&lflltnte a c~e.!
chento ~~ dlvida externa brosilt\ra t per11ltlri suptrav!ts •od!
rodos n~ Balanço dt Paga11entos. a que re<::onstltu\ri, ·ainda •ais.

SUl econo10h, ~ulca.,ente agricala, nu111 •"ono•h ol
ta•ente tndunrl1l. En1 tranHormaçio, que "xpandiu
conslder~

vel•tl\te 1 dhoensio e o papel do sttor piibllco, ifttou ta11bêm ~
estrutura do c010~rdo ~xt~~io~ do Brasil. E"quanto, ant~rior11cn
tt, un~ pouco~ ProdutO< a;~ic<1hs- to h COlMo o cafiõ ~ Q oçiitar :
do!Minavo'" as e•PortoçOes, hoj~ o• pro~utos 1ndu<trlli< ~~Pren!!
u .. d~ 11~Ud~ do valor total du ~xportoÇÕ~; br~sil~ir... Anal_g;

gaflpnte, ~ exist~nch d~ "'" Wltreodo do•iêUito de 101h dt 100 "'.i
lhÕes de peuou per101itiu a ·~~cuçio de ., .. polltica be10 nced!_
da de subst1tulçio dt l01portaçQcs, fazendo tOII que. atUil11enU,
as iMporuçõe~ brulleiras consiHIOI, "" su• •eioria, dt
petr.§.
leo, outras •Uiêriu prl••• e bens de lnvUH11ento.

t.
A partir de U1C, as polltlcu financeira e econ§.
•lta d<1 Brull ti11 s;do dDOiinadu peh n•Ce1stdod•deaju<tallento

ni .

d:.:::~:7:e::: b~~!r ::;;::::r:~:.~:~:, r!s:::v:~:r~::~;:

d:u:!;

Jtiro co• bne no h u rul. A deHelto de $eu< obj~thos, uns
•edldas nio fora01 suflcitnti'S Pira re.tauro~ o equ!librio Interno
e eH~rno. E• ~<>n<tquenda, o !rull t.~e d~ reocrr" 1
volu,.eo
conslderiveh de tllpr~Hillos ~n~rnos.
A Intenção do~ autorid~des dt re<i~zir Ol d~sequlll
brios e~t•rno t Interne e de ltber~11zar a eeono.,a dt r•r•a gr!
do11 sofr•u novo revês "" 1982, quando • sltulç_io externo dtbil.!,
Uu·se ~on,ideravel .. entt. O dt-c1'lnto dos preços inarnac1ona•s de
•ercodorh~, a reduçio do rit•o di at lvid~de econOm•c• ,.und o ~1. o
u•tnto de politicu prot~donhtas, dlficu1dadn econÕ~icas em
po;s~s <JUe hav>I!M ~e tornodo. recentemente, importantes .COIII'TOd_!!
res de produtos brasihlros, t- ~ v~lor!uç~~ tuoorhh do crua_!
r~. resulton• e~..., decllnio no valor dos eoporuções, QUe se t,!
t•• 1 deva olcanç~r lU""' 1982. E10 contrap~rtida, _n __~xPoruçõu
crescera• qua't de"'" terço~~~ 1980 e de 161: e• 1981, htbon
as
i•oortaçlies tenhu-u redu:ido signlfitativaMtntc no corr~nte.ano.
P""••é-se <JUt o superovit co,.erchl, em 1962, atinJ& não •an
do
~ue IISS 77~ •ilh~e~ t• collporaçio tO'" estifllltiva htciol dt LISS 3
bll~õu e Ull sup~ravlt de
de USS 1 bilhão e., 198\, A alUGO,!!
tonuada da~ taut de juros internaclont is o~al>onou o ou~>~ntc de

••is

11als de OH 1 bllhio nos pt9U1tntos de juros Hqulaos oo
ut!
r1or. lste ~ator, a queda no superult coooercial e o au11tnto no
pag 110ento d• outr,os serviço• prouvelfllente p..--ovtrcorio u•• uns!
v~l elevaçio~ do<dificít e• conh corrente do Bol•n~o de
~.g,•e!!
tos (e~clusue lucros relnvutidos) de IISS 11 bllj"ou (euluh!
tes 1 quue ~~ do PlD) e• 1981 1 ctrn de USS B )bilho~• (quut
S% do PJB) u

D~er

1982.

A fi• at hltr frente, ri'pida e dt~idld110tnu, 1
esta si tu,çi!, c Gov~_rn_o for•ulo~ ,.. pro9r111a econõ,.lco ~·•·
•
curto praz,, rcdu:lri sub<tancial•entc os dts.,qulllbrlcs •~trrno
e interne t . 1 11idio prazo, promovtri •vdonços estruturo!!
no
cconc .. h q 11 e per•ltlrio u11 retorno a u~os 111is elevadas t 111to•
sw<untiveU de cresc\11~nto e do t•Prtgo. A utratigta
bis !to
deste proqru• i au•entar signtflcnU.o."'ente l pouponça Interno,
t~PPChlmtnU no setor pÜblico, e tornar 1 econo"'h ooah ~ficit_!!
te, 0 que st·li al<&nçaGo a>.rovh do al_inHm_ento nDs ~reçl:oi rel.!.
thos entre cs virios setoru do econo.,h, eltMinaçio d_e
H•bs!
di os e reau;i~ d~ intcr~cnçio dlrttl e indlre-h do Govtrn~

Aoohndo eJtt propr111a de poHtiu econÔOOlll, que
seri descr>t: •ais por .. ~ncriuda!ltntt 1 se9u1r, o Gover-no do BT!
stl, pela p~uente. sollciU acuso oos rccursq~ f1n1nc~lr~s do
fundo Honeti·•o lnurnoctonol no valor cquhal~ntc a 450l do quE
ta do llrn 1:, ~o a• poro da pri111tfr1 •troncllo~ de c<'êdi to • no i!!
blto de u~ 1:~·dc a~pHado ~or ~• pHio~o d~ tre~ o nos. O Gove!:

ta~:;, •~

cond•çóe• de oferto • orotu••·
htdr~H:dru, o~oe 1lutl11•"H

13.

~:e~:"::b:~:~::

..: <OII' CI : ! ; · :atrt

CC 1011,

Durante c ;•·tod<-

~o

:::

uordo

;;1 ::~::~ d: i::·~~:.~::

o.,o1iad~.

d::i

o

GoVU!(G

~e q:e .r::pa r::::~~

p•r•tta rt~uzir outro~ suts~~ios e~plicitol ou '"'i>Hdtc~. A e!
~lloorar o transporte e
u ..ozenoç-n
no setor r~ral, o f\11 de H"""''tlr a rcdu~iio do i>l~e1 go•ernuot~
UI no co•erdaliuçio dc..;l:lca dos Produtos agrTco1u.

se respfito. procurar-se-.!'

considerovel•ent~ dur~nte
di$!

PJ

·::.3,

undc e• vBh H

1t9~\nu~ "'~".!

a t•i dt l"'f•OH() d~ R~ndo "'~~•rlcoda rtp'nHOiente, ir
t<Qduzlndo·se o-per;odc ~~ ~ucHI.,enta, PSIH 10~4,
do c, ~··• s; ,;; , d~veroo ?~--.· u..- ~•nhc d< rc<c 1 to •:•:.,
v•lentt" cer~a de 1. d•. r:~ ~•••nu 1HJ,
ldbutotbO d'' aaul, ,1i ontrodulido

(2) c aur--tnto ao

u
teri
rtct1tu;

11e•d~l do ano ~orr~nt~. "'"'~~~'"'""'"te e"' 1g~~

-t.

leu >•Plcto

O pro;r . .a tconã01lco viu tubé• a u111

slqnHIC_!
tivt dilinutçio do duequilib~io Interno. E• virtude do
efeito
•tdllto sobn os preços, d•corrente da P~•tt-ndlda llb~raçio nas
rutrl~D.s e ~ontrolu. 1 queda di uu <la infhçiio _terii ntceSS,!.
-r-'Íiitente de ser .,~;s lenta e11 1983 do qu~ nas dois an~s segui!!
tes,, A uxa 11idh anuol de lnflaçio dev~,.li detllnlr de ~~~. e•
19112. p~•a 7Sl, e• 1983; 1 tua de au•ento de preços <hr~nu o
ano dne•i cair de 99l, e>1 1982. poro 70l, e10 1983,
10.
Tendo er• vista os efeitos ne~ativos que a infl!
çiio uu:e $Dbrt os 1nvest1•entos e' o cruc_i11~nto e~onÔ•i~o fwt.!!_
~o, u •~toridades pretendu. 11anter 1 COIItlnuidld~ du pollticu
e111 198~ e 198~. no se!!tido de co~soHdar no~U reduçCies na
tau
anual dt cres~1Mento dó< preços int~rnos,

"'"!!

tn au•tntos 19Udo< no p~eço da energh i11portada. ~o• 1 se;und&
elençio acentiUda d~ preÇ"o do petróho, e11 1979, o pre~resso ati
t~~io obtido ntsu nforço de ajuna .. ento <ofreu se•~~o
retrace.!
SI>. Co110 rUPOSh a n h novo choqu~ e~ terno, o 9ov.rno &dOt(lu no
fh•l d~ 1979 ~ \n!do d~ 1980 u11 anplc elenco d~ ~~~tdldn Que
ln
chira11 a •••idesvalorilaçio do cruuiro, sev~rn rutriçô,e~cus e 11cnctirhs e o 111\0r Hb~raliJaçiÕ do shtt11a do cãmercto
enerior. l •edida Que a ~itua~ic htPrnH•ono1 u tornou "'"" d'
flc!l ~cM 1 ~levaçia du tnu de .Juros e o .~nfraqueci•~nto da d,! .
... nda e~terna, o Governo a dotou nedldas adltional~ no fina-l
a~o t princlplo de 1981, lncluslvt-. 1\bertliuçio parcial
du
tuas de ju~os, •elnor distribuição do cridltc, ,.,ler fl""lblln!,

:::.:::=: :~::::~:d~~ ~a :::~::"·da:• ~~::::::e:~

blicn, 11IS

,,..,o no cnc a•: .alnu

<le teeno\ogh, o llrasil trllllfor .. au

rlpld~•ente

::; ,

:~:o: 1 :s

s~ri usencl~l

11.,
As alus h~u d~ jvros e~ternos, a r~cnsio
dhl ~rolongada, a retraçia dos •ercados intern•don•h de ~•P,!
111 e outros fatores foro do controle de Governo tiM tornado C!
do vez •:•s difícil 1 •anutençio de politicas orientadas p1rael!.
vadas tuu dt cresclaento e e11pre~o .... r;,. de 111eninr os sirles

probln.u si>ci•is c~iado• peh coab\naçi(l do u111 alta nn de e•
pansio <le•ogrifi<l COII u11 l'lt•o hnto de cr~sci11ento do 11 istlC<I~
u auteddades tenclcnl• eU\11~lor n at1vfdadu econÕ•icu e o
eiprt91 111 1963 e nos nos ~ubsequerr~, up~clllfllcnte
1 tnvi•

de:
rl) au..,nto das uportaÇii~s, atr·•~iiis de co•blno,io Ge u11a
pol'!tlca co•bhl adequado e,d~ onph anlstinth
h
"'"'~Ira e t~cnlça;,
-

df

ur~scl•o

d~

a~erfe•coor •
•tStrHlO tributiria, 1ned>dH t B H que d~veriL~
çar l ~reduz•~ resultados 1 pHttr de 19SJo

PI o Gourno Ji ldotou "edldH pt•a

(4)

""'".!
co10e

delu~-'"'dos

Incentivos fiHoa for•"' redulldos swb,!
undol10entt "' 11edldas ~~it1onois se rio tomados
~uo continu~ do01lnutç•o •• ~Ye~tual.,ente, ati ~1\mln_!
'tiio, uceto no Norte e Nord~stt. Ali'll dO ruis, certas
allqu~tH tnbutSrilS e tiTifn stra~ r~vntn
aindo
ante~ do i nT c I o do ~cordo 1 ~ ll;lto do.
Q

~ovprnc

~:;" ~:: :~:~

pret~nd•

o:o:~:;::::; ~

iOtl-" ••ndo .. a ior

austerfdaor

~~~~~ :::~~~:: ~· ~:• ;,.:~e::~

:::P;:::
s::
ao Govo•ne. O rTgloc contnl,e dH de,.• h ~UPPU~
d~n• t~sulur~ eo: gostos Mnoru do O'F(b~cnto.

cta Governo

f,!:

"o~

anos renntcs, torn~u-H e~lcentr que •
ef,!
clincol • ~~bod~de do •l!trm• fiscal ~·•·>1•rro ~od~ric s~r opr.!_
""'r•au. Cs ·~pd~'~"""'~~~OI pc~~iv~u ~•te•em-se i dlStribu\câo
d•' rcte\ta, Pntre o: (I ta dos, ;. r~duao dA lncldCnt\a
trl~wt!
rla sobro ~e~s d~ Gon•uro c~.enclal~ c~~~""""a pele aumento d1
lncodênc\a •obre proautc~ d~ luxo, •a""'-'' utí11ulo< i poupan••·
o os invutlooento~ e is exportaçD~•. O tovorno present~·~nte tsti
el~~~rando um proJeto d~ Hfcrou trlhutiru, <JUe dtveri ser su~
mf'tld~ ~o rcngr~no duronte l~BJ,
u~ vo11111~ ~i;nHicattvo dt desp~sas '!!O.,ernnrntah
estã pre,cnte.,ento a cargo da~ outorld~d~• 11onetiirl•:. o\nda "''"
cobertur~ Pr1o lHouro. Esta silte,.iít\U serií ouue \nteira11tnte
.,11 01 \nldl até~''"' de- ~~~rdo ~'"pliado, •edianu reduç:Oc substl!!

(l) apoio continuado i 19ricultwra, bwsc.ndo

do•

_~nvestl•entas

a eltvoçio
e da produthidodt no sttor;

pleno~"' ar,.~:

fJ) forultc>•tnto da confiança do e•prnarildo.

atra~h

dute progruoa eco~õ,.ico, o q~e deveri Utlllular
ln•~sti•entos no se to r Industrial;

-

os

~

O to~erno e~perl "'" cre ~ti 11ento Ma is elevado e auto·
sustentado dul'ante o s-ei;lundoe terceiro •nos dO ccordo npliado,
no •"d•d• e11 <Jut as li11ihções i11postu pela sltu•çiic
intern!
tfonol u obrande• e u !OOd{flcaçCies utr~turoh coMece-. a ser i!!
plueniod~s,
1-p~Sir -d .. ~"'ptas 11edldas de \lbe-raç•o de
pr~ços
eoo 190: •81 os preço~ de llguns produtos rur~H e do ce•to• bens
de sr••·.;os fornecído~ pelo s~tor pÚblico :ontinuom • ur cont•E
lados. ;unnt~ e ano passado, e<HS pr~ços não fora11 rujusudos
de acoraa com a •voluçõo dos respectlvoJ custos. Pan corri;ir
euo <ituaçio, o Governo odotou ou deveri odotor as seguintes •.!
dfdn;

(1) os preços dos derhodos de petróleo, nuMa
prl,.eiro
ehpa. se rio corri9\do~ ~ubsti:ncial,.ente. [• geral, ao
lon9o do te•po. os dtri~1dos de petrõleo t~rio seu•
preços fhodo•, e• 1981, de <Oaneir• • redu:>r o conS_!!
•o de co•bustível e. ccnsequenteroente, u hoportaçõu
de petrõleo (anl•, llbenndo recursos eM divisas P!
ra reolluç:Oo 1e iooportlçõcs ad•<ionat< de a .. ·.~•• • ~
tõrtas•prt"" • de ~•"• ce UPitall: • Hll.,~lor
substltul<d'• " atr~\eo. e~ ~edul>r, <Ubst•ncool.,~!'
l~. 1 Con11 ~•·•:le~. cue refl~u su~sicloo•
N«•Po'
e o tu ou Õt.ue t: proo~lOS;
t."' o Pre.;o de -.~·<• oe tr>9o_umbi;,. seri elev!dQ r0;:1d~
ment•- O sub1":·: restante co~·:"'uri 1 ur redundo
Slgn•ficot_lvr"'":e du..-an1~ o onõ de 19S3 e d~nri ~~

(3) o subs'i~la.•~• :~oduto~es de I.~Ü<u. ~"~ ~ p~~tituh_!'
•ente elevad~ •tste •o•ento; d~~ido ao~ bluO~ pre<;o•
internacicMh, !a•bi• ~~ri redv~ido e• 19Sl ~
du~•~
t.e o periodo n::1nte de~te pro9n ..a. Qualqu~· ~u~s;
<lio ainda e'h~t~:&. ac r;,. de 1985. dtpend~~d_~ o.. ~·g
luçio dO pre~: "ne·rnl,lonol d~ açüoar, ser i
tronsf•
rido do orç•••·~= 11o~ttirto par• o o':~""'~ntr ~'''"',

(ia1 dessu despesas c tr•nshrinch ;roduel da
resunt~ Pite o Orçoootnto federo!.

parc~h

r-e~i•w•l

J, sltw•çiio financeira da ~is tua de
p~nl<l~~da
uchl d"t~riorou-5e serla.,ente duraiiU UBI. Entret•nta. •• •!
dl4n &dotadas tais co•o a oltv•çio do alfquoto de contrlbwlçio
e a .,.;,-,.. r•clonallzaçio no conensio qe bf'ntfic tos •elhoro~ SIJI
nH\cat\va•ent~ aquele e<ta4o de colui. As autortda~n contlnu!
rh a ugulr polfticas QU~ ~artnta• a Ylab!lldadt f•~•nce•r• do
s\ste . . d~ prevldiinc\a.

19.
Parte substanc111 do ajust~ econÕ•lco dt que
o
País necessita cab~rii às uprens do G<!verno. ]ndePtndente•e"te
d• polltica ••h adequada dt preços 1 que se r ... reftrCncia ac,!
... torna-~t nuessir\o, durante 1983 e e11 ano• subH~uentes. u•
csru subshndal no dispindio plobal quu~ e•pruu. los dtSP,!
su de c~pltal serio raduz\du constderavel11tnh til ter11os J"'N,is,

~~c::: :~:~:~:

:: ~:;:;;:~ c:;op~~::::i:::n;:";~ P::~;to~~~~~:~
0

.,ote anegurado no exterior), ao pnso <JUf a "ucu~io de proj!
to• e• anda•ento esti se dando nu11 rlto•o Mais lento.
A r~~uçio projctad~ do Yoluooe de dnPtniS co,.re_!!
tn seri bo,tante li.,!tldo, ji que u• 1u11ento ponder.hel do
wa
hr Dll cruz~ Iro dos pi<JIMento~ dos juros da divida uterna dew;
ri newtrlliUr, eoo boi Pira, H econo111iAS obtidos ~<111 a auster!
do•t n•~ d~'peus de pnso~l. incltuivt co• as restrições l•~os
tos a novas contratações.
A orno ~>idio, é inten~iio de Gove~no ro.anter lS P!?.

::~:·:::i; t:~ ;~;s ~~: 1 ::o~~r;.;g~::u:: r .:,.;~::~o r::o e:~~::;~:. go::~
o utor das r11prPHS esta to h deveri torn•r·se
ffn•n<elra•ente
aut.>-sustentiYel dentro e11 ~revê, co11 t~~eçio Õbvh d•<1uelas
C,!!
tlUdU que tenb4'" u10a fun~io upec!ll, sochl ou de desenvolv,i
Co_•o ruultado das •~d>dn aci..-a refe>'ldas. n: 11e
'ten!d&de< de finanda!ltnto do setor piibltco nio·fiftlnceiM> lilev!

PIB, •• HBl. para 1l,8s .... 1902, deverio b•har p•ra 7,91
•~~
PIB e10 f~63.--0 f.lvern& p~eunde, teM rehçio ao utor
piibi!co,
ugu\r politlcu, e• 198• e 1985, qut 'trio 'onsutenttl to• os

d~ronU

AP<Iur d" ..,llooras SI~I~Hlcatlvu •• o1g..,ou i...-u
01 iilti..,l uos~ ~ politica 11o1te~_i~ll continu• • sofrer

__
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os ~hltos dufn~riv~IJ as:uo.:hdo• i ~~h tine h <te vultosos su~
sidtos dor juras e pro11r1•1 dct pr.,ços 10Ínl•os, entre outros. for
te•.,nte d,.pendente• de cr~ditos do tonto Ctntrol, Para red~~ir
as eleu<las uus de JUros qut predoll!lno• na hho dt cridHo nio
subvencfoudo, 11 Conu·lllo Monetir!o llldonol, e• 16, H.6l, ruo,!
"'"'" Instituir u• Jlroqra•• de elevoçio gradual nu Uxu de juros
apllciveis i 1grtcultlrra. A hu. 11111•lnal duses eotpristl•os-, e•
•õ;dia, d•veri ser Igual ou liçelrllllt~nte sup•rlor i tau pr.,vhu
dt tnfhçio, ao fi• de 11181. (ntretanto, os e .. priHI•os aos pr_g_
dutores do Norte e "ordnU e i~PC'I!It'nas 1avou~u e• todu
rcglõn do l'ah conttndario a boncflthr-~c de 1l9u• subsidio l!
plTcito, que deveri ur coberto prcpondtor&nte,.entto ptolc Orç&!Oe_!!
to Fedtoral. h tu •odlftcações estio ~eflet_ldu na Drça,.ento Mo
netiirlo (ta.beoo aproudo pelo Conn1ho MonHirlo No~lon&l)
q~;
especifltt •etu de expansio 10011etirh e credlt'ícla conslstentU
co• os objcthos ""' corri!Jir os deuqullibrlos do balanço de P!
ga..,ntos <'redu:;. o rltooo do infhçio.
Durontc o pc~iodo do p~ogr.••, as outorláad-es pr~
te-nde• Prosseguir u 1ibera1izaçiio,do slstC"TII ftnonc<'l..-o, unto
no que diz respeito is tl~as de juros. quuto no que dil r<'SP~..!
to is li•ltaçõu <!Uintlhtlvn, controhndo o nhel de
liquide:
da .. ~stica •edtantt lnstruoo<'ntos convencionais, tal~ co .. o
ru-to:;
vas c:o,.pulsõrtn, redC"scontos C' operações dto •nrudo aberto.
D fonal<'ci•C"nta substancial ela poslçio
extC"rna
do Brasil eoo 1983 i u• objUi~o da ,.alon-i•portõn~h. A f•11
11•
~o•penur cC"rta apruhçiio <'f<"tlva real do cr11zelro .,,. rtohçio i
cesta das •oC"du dos nossos prtncipah o&rceiros_co•erclals,cco!:
rida ~• 1g92, e pora er••r u condições que p<"rai taoo •
rC"duçio
ll&l ~strlçiiC's co,...rchis <'de paga•C"ntos ao e~terfor, o Governo
resolveu continuar 1 deprt>ehr a nu de ~i•blo da cruzeiro, .,.,
rehçio ao d<illr norte·o•erlcano, .,., H8l, 1 u•a U•• ... nul quC",
.,,. •illia, seri 1:. suPerior i taxa do•iistico dr inflaçio.

Quinta-feira 24 0571

hbeh 1, RtHr.~~ lnlcn~ttion~h Liout~~· du ,l.utorldldeS K:>nttir1u 11
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Dnellbohos tlquidos da Dhlda Eat~rna
(E• ailhÕes de dÕhres dos[. Unidos)
Jan,•.Junt
19_1g

L!!.U_
A. Eaprestiaos e

Mi•~

l.

f.nanch•~_ntos

estrlnlJtolros do

t·~~~!~!!i~! 1 ~nt"irn~clanals

z.

A. ~tiVeres pronto•
~r azo

B. H• veres 1 curto

~.ili

t

agincln

g;

H:;:: :~dt~~~~~:n:: ~~:~:e(;c~:. cdC'I';~or!~

J. Con_tratos IIC' risco (pUrÕlC'O}
4, SuppliC"rS' and buyers' crt'dih

.4

~- Lei Pl'i' 413t (•édh ~longo pruoq

6. RC"soluçia 63 (•iidio e longo pruos)
7. BÕnus
11. ObrigaçDu
A., Obr I gaço .. ,

r..

Obrlg•çõu

rt~identes

8. flnancia•cnto a
_(receita)
oronta~
~

paro e•portaçio

II. Aaorthaçiiio !•idlo e lonqo prno)

ourtc prazo
A.

~~Dé:H:!::~~~r-~~:~~!~i:~;i~ :s!;~~~i!=o;~
~: ~~P~!!:~~!~~=~~~~:yers' crdlt~

lll.Ruervu LiquidH lnternaclanais ll • I!)

(.Lei nt4lll (•idiot longopruos)
~: -~~!:!~~=~õ~~ ~ooidlo e longo pruos)
7, CnllYC"rsio e• lnvC'~ t I11C'ntos
ô. Dhida pii~11ta uurna COO\SOlidadl
~. !•p~;:~ti•os div<"r~as tacervos)
1~. 8Õnus
f. r, nanci:rnentos a residente' para ~•portaçao

0

.C1 ;n.lu• :oa .. H

o~ng~~oes de retompra d~corrent~~

ao uso c•

"!

"',.'"' dG rundo n;o ~nMtra tranc~e ~e crõcito, ~~ .~l•drO ~~ uo.:
a~

tm~liado,

tó

p~••

do

finbnGiam~nto

c·om~enutÕr>c

reguhge• de utoque ("bufi<"•

• db

stoc~

1\r"-~

de

(·~~

l8DC.1
3,&:10.1
(375.6)

H~L~l

(l<i~}:~l

r~Ul

(0.2)
(Ll)
(4,4)

,de~pou)

ll !.Capital ~ curto pruo
S.ntos co•erchis
IV. One•bohos liquidas da Divida

.ill...d.
5Bl.Z
htern•ll+ll~llt)

l~tility•·

rontt: DEBAP. Balanço de PagaMentos.
C cridHa pri•la •~u• ele ur prorf'ogoelo niofl•
ele abril ele 1985 no nlv<"1 atual do '1~. CC"rtos btons e SC'~Yiços,
•equ\valentu a •enas do ., .. tad~ <1~ ulor total
das hporuçOn,

Ttbtlll.

PIC"cnstoladu 'e hpr;;sti•os do Setor Pübllco

estio sujeitos a 1111 110posto ""'~"· 'tOf) to11 aliqwotu de 25\~
u•b;;., foi Introduzida u10a~a•pla ;ou de proiblÇÕt'S e restnçou
quantHathn is i•portaço,s, 1 ' ' • ~e fC"duzlr a lliflt!t do
P!

(c•

bfll~n

dto crue1ros)

:::~:. ":,.p:!;•:n:;:~o=~: :~.:::•:• .. :::::~:::::~ :a~:::~::t;~H:;
de reduzir substanthl.,<'nt~ u ru~r\çÕC'S quontltatlvu õs liiPO,!';
taçõn. Nos nu~ h clrcunu'i,.ci••· ~ l•po~sÍ~C'l orC"v•r se as re1
triçiies -ca•bhh sobr<' export1çiit.• e IIOPOrtoçÕC'l, ••ncionadn no
lnieio deste puigr~fo. poderio se• rC"duzidn durontto o primelr~
ano do •cardo a10pl tado. _ Entretant~. ena haja relluçio .llgnifit!
tha no v~lor uterno do dQhr nor:e•t.,eri~ano, •
deprech;io
real efetha do cru~toiro, ca01 rn~t"ta ÕJ IODC'dU dos prlnCIPih
pareei ros co•erciats do Brull, nO: c~nauziri ~ •odiflcaçio
da
polltlca co10bhl C'xpliciUda no po•i1rofo antertor,,.ns<"ri •Pr.!:!.
veitada pua reduzir !lS rntnçõu :a•bhis antC"rlormentC' 01eHi,2.

Our1nte o pri,.etra

r·~

:~:~:; ::d::.:~e:::::;o :·:~!"' .:;::~:~

ao acordo co01 o rundo,

:,;: ;~;~~~ t:~ :~s ~:;::•

<' tranu;ões internacionais e ~ub•:'~uí·hs, sempre que
rio, por IOCdidiS dC' natureza nOc Cl~~tal,

as

.. te;;

1981

z.

HlvC"rU do ciTvtda

3, Haveres da dlvido
SC'torprivado

pÜ~IIca

~

privad~

•un\Gipal junto

O objeth~ Jlo~ol do balanço de poga•entos para
•
ano civil d<' 198), confo...., dC"scrlto no p~rÕgr~fo 1 da refC"~Ida c••
ta, ê pele meno• c eq~lli1•Jo. Os objethos l•edhtos •io um ~~f}
clt nio ~upto~lor a tiS! 1.; ~llhõto~ pHa o p<"r'íodo de 3 •nu, ter
•inando e11 Jl dC" •u~o d~ ")Sl; uoo difltit nio supt"dor 1 IIU
Hl hões p~ra o per lodo d~ ~ IOC'Ses, ter•inondo e01 lO de junho

10

'"

5, nnancia•ento do11htico
6. ft

jllnto ao utor

uhd~ol

Este •c•o~t•do têcn1co define os conceitos ut1Ht1
dos para quallfltor dete,.. ,.da~ variiveu do· Progu•a
Etonô•i'c~
llucrho n1 carb dotada~ 6 de jo11ei~o de 19113, e ntabC"lotCt"
de 1os de ~elo ~êrlos ptrlÓt :o~.

~oul

(1+2+3+~)

1.i

2.959

nancl••'n~o ~~terno

necenj

27.
OurantC' o segundo e :erctiro IMU do acordo, n
autoridades pretendem 01anter • pol'l:lca de
r.tniaesv•lortuÇDC'S
do cr.,ntro, de for101 a •H•gu.,r 1 :c~Detl tlYtaade dU <'l<POrt!
çi><"s brntleirH e p<'r•ltir 1 ei••·~acioo das rC'st_ricôes cambiais
reH111tes. P~ocurar·n-a aindo, du•tO\U c P<"riodo do acordo, i_!!
troduzir u10 shttolll de comércio t>arlor que p..-ottoJ• n
Uhid!
dC'S da10iHicas 10edtante Ur>fn aa.lnetras. prefer .. ncial .. e-nte i
alloçio de rC"strlçõn quantltativn.

<' privada T::d;r::i

"

J.g23
(·188)
(881)
(l.2_l0)

1. Fin•ncia•<"nta total doutor pÜblico (S+Ii)

( Co•o pt'rcC"ntllal

:~;c a

1! hcll<i dnecoohos d~ e•pr~HIIIOS para rtoflnancia~ upr~UI!Oa~·
poru de ·curso puzo obtidos pela< autoridade~ IIOII<'tir\a$
oti"
31 dto d•n•bro de na2.

~

d-o

PI~;

-

3.239
[12.2)

1/ Alteraiio nos C"Stoqw ... cn:n dtH•bro de 1980 <' deze01Dro de 1981
iõiifo"'"t_as_ tabelaS a.ieus.~

~: • ~~ G:v:::~~:~:i ::r~; :t::~:~:;rn~ ~qui:!

do endi vida,.~nto uterno. tanto d• :urto tomo de longo prazo•, a
niYeu conshtent~s co• n •etn •• lt>US i conu•co..-r-ente e ao
total do balança de paga10entot.

29.
~~ autorl<ladn brut lt"trn acr•dtt.a• ctue ·~
pel!:
ticas e •edldH H i•• r•feridas sio adC'q~ad•~ P.l-1"'11 reoTinr os
objethos do P"1"''"'· oras odourio qulisquC"r o~tras adicunats
11ue poua"' torH•·s<' apropf'ladu po.-a C'Uto fim. Ourontc o P••1e
ao do acof'do, "!rHII c o Funda 11antHao consult&s perii!.di~u.
... conhr10idoele :a"' u dlretrizu do slste•a dC" consult .. , Para
eu11inor o proJ•!no n• i•plt10tntoçao do pro~rarna e con•tocu''~
dos rupectiYH ~:jethos. No que dh respeito ao ;'>ro9ra•• par•
o rrl•elro ano, H auto,.idadC"S brnllelrn ,.tnterio
consultas
co'" o rundo, on~•• ele 3J dto agosto de 1983, quanta to progrnso
feno n 1 i•pler•Haçia ao prograMo, ~dto!Uh, ontn de 15 dto h~.!:
rciro d~ 19M e I~ dto fevC'relro de 19115, sC"rio rulhadu tonsul
us co• o fltfldc. ~~anta is politicas, IOC'didas <' crtt~rlos dto d.!:
scMpenho paro o s~gundo c- terctlro anes da a-cordo.

A.

9br1l!ls~

l141gl)5

d•dnparaça.osetorprhldo

ot>rloa-çiindldu~rtu

1022.57
6S6,71)
177Z,301
1·15,37/
/~1CC,2JI
f34S,BS)
{)4S,BS)

I,Papel.,eda
P&po!111010do ... \Uda
Clha das outoridades - t i r i u
Clh:a das b1ncoo a.-rc!iiJ
2. Depiis1tosavi$ta

g:~~:~: ~=~ :0::;~~~:·do

11

162,12

llut~~~~~~;uo .,.. I&N:o do Brasil

(162.32)
2,254,15
(7.20)

l.~p<jsito;sob~i"""'"'~'

Dl!pÕS1to• div...-sos rHt>t. s/i•port.. (llts. JJ.l <' 443)
~pÕsltosdive"'osrestit.s/illport. (G!CJ.IIll)
2.butros
DepÓsitos din"'ossetorprlndo2/

:~1~ ~1~::::: :::::~: :~{::~a:~t.<~~.~n)

1lC'pÕS"itos dlve"'os r-estlt. s.J....,r. ct;apc~1~. (IJI...l782)
Dopõsitol diYenDS rcstlt • .., -.:lu C'St.,!>gt'lrn 3/

{O ..OS)

7,12
(2.246,95)
(75,07)
/0,16/
(2.171,66)

l.:!!I!.r.!2.
216,18
116Z,U
86l,U
pSó,41)
fl,Sg)
f144,Z4)
{0,60)

H~:m

a) ErnanC"Gal•i••
(Ministro do ruendo 1

"·"
(~jg)
2.340,2S

1/ tonto 60.25.10 do llahntete consolidada 1as autoridades
1 ) Corl o• Gero1 de ~~ ngnn \
(Prn1dtnte do hnoo
Centrllol dobra•ili

rhs.
.
_
-- "'l/ C:onus 70.1C.10.SO i 70,1C.lC.i'5 do Bahuctott
autorldallt"s •onetirln.

•dn~t;!

Conso1idido

das

3/ ~:~~::cr~~·~!~~~i;~~~:.70.D5.05.D6 da aal&~~uh consolidado du ~~

1903; 1 ""' diifldt nic s.~ .. ~1ar a !ISS 0.7 bllhio para o perioda de
9 neses. termlnandc '"' 3: :e sett11bro de 1983. Para fins dnS<'i ob
jctho~. c dH~11ponho do :;:Jnço de pogamentos ser.i .,~dido atrn·i~
~as alteroções no poslçi< :~s rcservn tnte~nacionais 1Tquldas das
A~toridldu Monetirhs (~ i•nco l:entr~l do Brasil ~ o Oanco do Su
sil ), demonstrada no Quo:-:: 1 anuo. Contudo, paro mC"dlr <> deu;
penha do balanço oe pa~u.,:as, u altC'riiÇÕtos na posl~io das r .. u;
~as intern~tlo-nã-fs ll~uiao; seria ajustadu pela FOOnetiuçio liqu'j
da do ouro. ~le• disso. o :uro, os'soRs. e os athos c pinlvosniÕ
t• dôlar serão .aforl:ado1 •os pre~os e tous dC' ci,.blo ~~~
vi!l'or
tJ\ )1 ~~ dezto11bro de--l9a::. Jdlclanalmentt, qualquer roduo;io nos pu
~•vos de curto pruo dAS- •.~~ridides MonC"tÍr>n oue resulte de
!tnantu.,ento de ~~eraçêe: ·~rldge' do Tesouro f.01cr1tano, do ~:s f
n..ncos lnternacionah ot: ~~ atê ll de deze01bro de 1982 n~o SC"ri
ccnstderada p•r• o propós·~: desses objetiYo,.

r;

t. Reasua.:~ de eapt&ç.io do sttor pUbliGo nioo·
fi
nanceiro referldc no plri;·Jfo 21 da tlrtl ser.i definida como 1 s~
•• dos nmentos l;quidos " ' Itens dC"stritas na Quodro 2 an .. ~a ~~~
u do• ~eus respC'etlvo~ .,,;,~uC's •• 31 de d<"a•bro de 1982".
lua
nectHldod~ de finueh111er:: cu10ulati~o nio ncederi CrS l.ZCClbt
1hoes dur1nte o perTodo ~·: •ens, te~mlnondo e• Jl de ••rço
,;1983; Cr$ 3.200 bilhÕes Ct•Jnte o periodo dt J ... sn,
ter•in•ndo
eoo 30 ele J11nho dto lt8l; CrS 5.0:.Y bilhõu dwnnte o P<'rlodc dt

l

ooesu, ter•lna11do e• 30 de set.,..,ro di 1903; e Cr$ 7.000
loOhót•
IIMrontc o perlodo dC" 3 •nu. u~wdnando C'OI li de di!ZC"•bro cr. 1983.
l,
Cs objetlvos da :J-Olftlca ..,netirla pan UB3 Meneio
udn no parigrafo 22 do caru. tradultoa-"Se pari fin~ dnU pro~r~
•• nu• conj11nta IIC" ll•luçiies au athos liquidas lnurno• du
torld&des Mont'tirlu~ C'ltts &th<IS sio dt'flnldos co•o.~ diferC"nç~
entre os pauhos do uto~ prin~o e os ati>-os lntC"rn~doaats
H
qui dos da Autorldadt" Monttirlu c.onforato ll<"•onstrado no Quadro
]
IR<'~o. Para fins d<"sh def1nlç.io, o u1o .. "'" dÕhres
&•t'rtcanes
da poslçio <''" 31 do deuabro dC" U82 dos lthos 1nterii1Cionoh H
quldos serí convertido l qualq11er te•pe> CIO cr11_nlros i ta~a de ti;
blo de 31 de du.e•b~o dC' 1982; e para cada u• dos PC'~iodcs dC" l ,.;
sn, tC"riOtna'n<to <"• 31 dt11arço ~~ 1983. 30 de Junho ciC' 198J, 30 d;
setnbro dC' l98l 1 31 dC' dez ... ~FD de 1ga3, c ..alar .,,. diihru no

A:

r1canas du •odtflcaçõu na pcs:l;io dos UlYOS intern"ion11s
1f
quidos ocorridas durante C"nu,.riodos ote 3 •uC"s, SC'ri converti
<lo <'• cruuiros i tau de cioobb ,.;;dh corrC"spondentC' a ns•s P<':
riodos. Os ativos llquldos lnte.,os assi• definidos, quC' e• JO de
SC't.,.bra <le 19$2 so•~v. . Cl'S t.-1:15 ~ilhies, e estio projt"tados pau
totalizar CrS 3.50C bilhões duruu o pc-riodo de 3 IOU<'h tC',..Intn
da"'" 31 de du .... bro
i9a2.-.,io uceiiC"rio Cr$ 4,C5C bilhões
d-;;rantC" o pcriodo de 3 •<"ses, te,.rnando e• 31 dC' •ar~o de JgOJ: cri
4.650 bilhões durant<" o perlodc ~e 3 •nes, ter•inando e• 30 dC" Ju•
nho dC' UOJ; CrS 5.15C bllhiie• ~~•ute o per'íodo de 3 •nts, ter,.j
nando "'" JC do sC"te•bro de HSL ~Cri 5.1100 bllhÕe~ dunnte o P.!"
riodo de 3 •eses, te1'111inando 1!1 Jl de <~e~~•bro dt JgO.l_.

de-

0572

Os ll•ltn da nora dlvid.o e~ terna \lqulda r~ferida
no parignfo 28 da carta s10rio ceflnidos co10 a diferença entn os
dniO•bohos 10 as ••orti:uçõ10s "' •i•lio e \on~o pra•o da divida
hrna dos setore~ piíbllco 10 triudo. •a :Is-- u altoraçães na
pos!
çio !Tquida de certos tipos elo ~TY!da do:- Cllt"to prato. confor•e des
crlta no Quadro .C anexo. ~ n~VI ~hlda "'xtern• nsl• definida nã;

'"=

e~cdtrã a US-J

2 bllhin '"' Jl de,..rço de 1981; USS 1 bllhôu
e.
lO de Junho de 194l; u~s 4 bllhõu •• 30 d,. n-te•bre de 1911l;
USS 6 bllhiin e• Jl de- den .. bro do 1gaJ. Quaisquer e•pristi•os D!>
tidos p1r1 roflnanc!u- os pnsiv<>S de curto prazo du auto~ld•du
•on•tirlu resultante! de opençõn •orldge• ocol'r\d~l antu de ll
de dozc,.bro de UU nio urio co .. putados contra os 11•1tn do div.:!
da e•teru liquida.

A carta de intenções, o •e•ora~do tôcnteo d~
_
tendlatnta, ~ <> tc•t<> pa~a l"'ogra01a a .. ,>llido. prevta .. ente clrtu
hdo ~00\0 [8~/83/4 (06/01/83), ~ CON"eçio I (17/0l;Bl).
uti~
U•b~• ane .. do~. A~ 10lnytH clechôe~ aparte~• nu pÕ:9inas 3(.
e

"·
Est• •~téria 1 o Pfdido do Brull para u•• obten
o;:io~ob o Prcgrna de financiame-nto CO!Opensatôrto (dotu•ento
s-er-e•Hido breYolltnlP] s-~rio tra~ldos i A~enda de dhcussio
11111 ClaU 1 ser anunciada.

rUJ[I') I'IOH[ll{ft!O IHlERH ... CIOH~L BRASil
Rnpt\hndo a defua~t• no publitaçio do relevante
'índice de preço,, 1 politica de h n De ci•b•o denritl no pari:gra
fo 24 di carta serii •edida co•o se npue: 1 alteuçi.o
percontua'i
do nlor e• cruzeiro do dÕlu e• 1~ de abril de 198J sobre u~ u
lor e• 15 <le janeire de 1983 n'io se.ri inhr>or i al,hroçio perco;
tual cu•uhtin do !ndic<l. Geral de Preço~ - Dhponibiltdade lnter
na (IGP·O!) durante o period~ de 3 •nes, ter•lnando "'" 31 de ooar•
ço de 1983 011!5 3 pontos pe-rcentuais; 1 •odiflcaçio- perCentual no
valor do cruZ10iro e• relaçio ao diilar til H> de j11lho de 1983 sobre
o nu valor .,. 15 de J1nelro de 19113 nio nri: Inferior i •odlfic.açi<> porcontual cu10uhtha do lGP•DI durante o perloda de 4
•e
us, ter•ln&ndo ""'3D de junho de 1983 ••is 6.2 pontos percentual$;
• varll;io ~rcontual no yalor do crultiro ""' rehçio ao di'ihr e•
15 de outubro de lgBJ sobre o nu valor e"' 15 de janeir<> de
nio SO!l'i Inferior i yarlaçio percentull cu•uhtiva no- IGP·IH-no- P!_

hhtôdo elo •suff" p1r1 a consulta do "'"'· IV •
1982. pratdo de focilidade a•pllada, e uso d10 recu"ot do F~ndo• ';
prlooetr~

parco'1 do cridlto.
Jl-repando pelo Ooparta•ento do Ht•tsftrlo

O<:.IDP!'

tal o de Ci•bh e Rehçõu Co•erchls.
'E 11 cons~lta co• o:s Departaootntos Ftsul, le9al e
do 1nouro].
Aorovado por Eduardo Wlesner e 11.1'.. Jeyerldgo.

r lodo de 9 •en~o, t~r•inando n lO do ut~11bro de 1983 ufs 9.~ PD!!
tos percentuais; 1 a ~ariaçio percentu'al no v1lor do cru~eiro
'""'
rehçio ao dõhr e• 15 de j1nelro de na• sobre o sou vllor in 15
do janeiro de 19113 nio arii inferior i vlriOçio percentual ~~~'"~1.!
tlva no IGP•DI nD período dt H •nn, ter,.inando 111 Jl de
deze~
bro de }g8J ••" 12.7 p<>nto' percentuah.
A:S peq~onas rtstrlçi'i~ts n11bi1ls referidas no
por!
grafo 26 da carta são li) lhinçiies nu re•onas vtttrna$ de
t,!
us de uslstinc:h tiociilca 1 roy~lties; !fll quotu de
contribui
çio de cafio. cacau e peln de anl••H uiugen:s; (tt!] h•posto ~~
bre a export1çio de ~uco:s do laranja o ungtrina. farelo de •ilho,
e couro de ~ado: CIV) i•posto adicional pr&treulvo sobre os re•e~
sn e~ternn de lucros e div\clen~os: e (V] pa9a•ento elos
blhterah co11 a !iun~rh e Roninh,

6.

•• d>scuss<iu sobre a consulta do ~rt. TV cc•
Brasil for~• :• o<>radl no Ri c de Janeiro e.,,. Brasil ia de 29 de
nove01bro a H :o dea .. bro d~ 1982.
\~ ·~~mo te01pD a 11lssio u .. b~"' Megoc1ou 1101 progr,!
,.. eceRãooico dt apoio, pelo '!Ual o Bl'lsll pediu aceHo a
rocur
sos do fundo. ::.~ represenuntes do Governe brnihiro.
lnchrl!'
do o Hlnllt<O r~ PhnejaNento. fuonda. [ndihtria e Co•ércio: o
Pruidente e c·ur:sos di retores d<> Banco C10ntraT, ~e outros
eh!
fn oflciah Ot virias Hlntstfirlos, ~gintln. b1nco:s e
~orporo
çC>es do se to r :;~11 co.

11 de tenrt-lro de 1983

US/83133

~ 11lss~o do "staff~ con:shtlu de Horst Strucboeyer
~~:.as Reich11ann (OHO), Han~ flidenschlld
{rTR),
Fojgenbaull (DHOJ, Ana lotaria J11l {DHO) e Moira Sucharov (5!

(chef~-0~0),
Jo'~

cretiru • OHO). Mr. :.e.alldre tafka, Dlrucr
sll. p•rttdpou dH C'<Cuni>el.
Para: "t•brO$ d1 Olretorta

E~•cutiv<>

ptlo bn
-

du b~a$il~lru ~U10Ju u•b~• IOSPIO~~ndo·~ opo•t~n\dade do cbl~~
valer ~dhlonal. p~la •Hilicuo~ de flnanchn~~tc co10p~nutõcto
do rundo, o qulll ~er~ •'fgcciao~ ,.,. un dotu111ento ~e~arado
O ped><: ~raple1ro do pro~r••• de fullidado an
pliao• v'""' ~• apol<> c: ;oro~ra•• <!~strlto na carta oe int~n~i<>;
n<> Me01oranOu01 T~cntco a [~tenoi•ento. que~ 1n~lludo
ab~l•o.
U•a có~l& Onus dotuot•tos t do teJO.to_ d~ flcilidld~ U!lluoo fo'
circul1ao pelos Dlret:·n (~te .. : I vos eoo t de Janeiro de
1983
(tBS/B~/4. ••lei tor.l •• O .reh~ório sobrt destnvolv>10ento oco nÊ
.. ico Tec<'nte, q~e sori •ornoc>Oo brcv~11eH~. pr<>v~
lnforoo•ç~u
bi~lc .. e de n~tureu ~Hathtica.
Sob c :•:ld<> <'• flctlidod~ npl\•d•. alP o
lu!
te de O!:S l,H6.8H r. ··ou se-; a,. dlsponh~a aO S~asil no ~r~
01eiro an<> d~<t~ prc9nu, e atõ DES l,196.n .,;Jhóes no se~und~
Ãno. liQulsiç&o du:an<t: p~lm~lro •no não e.cederill DH !H.87~
•iii>Ões _ati ll do 0111< ~e 1982. DE5 ~98.87~ 10ilhÕu até
Jl de
agosto de 1ga3 e DES <';..375 .,;noes atr 30 de n<>>embro de 1983.
A aquhiçâo da prl•elro parcela de DES 249.HS .. ttbÕu :se
farta
• se~ulr i ~prOY~ç.io c: ~trogra•• pola Oiretor\a Eu<ut.va.
[11 Cl n fevereiro de 1983 os dopêslt~s de c-ruze~
ros-ju-nto ao f~nilo co~·upondta .. 1 100!; dn ~uotas do llrull di
DES 99'7.5 11\lhÕn. O E·n\l teve du progra•1 de •st•nd-by• .<011

o runda, o íilti•o d10l1 e•plrado 1t10 111rço U71 ~ sob ·~uelt
pro
grla& ni<> se fel qu11quer lqPhlçis o pl1no uso da
flcllldacl;
a•pltldo, juntaooente COlO o pedlclo c~ •qulsiçio da prl•elra parco
h do cridlto. ehvarh os dephit~~ de crulelro< brullolros J ;
to 10 fundo para 55D1 da quota na o.,oca di e~piraçio do proQra•~
(11bell I).

ri. ~N1ECEDEHHS [ ACONHCIHEN10S ~~!l~DIHCOS REtEHHS

Desde a •e.tada do< uos sc-n~nt&. u
autorldldn
brniletru flzera11 d• oltteçiD d~ altos nlveis de cresciotent<> te.!!
nõ .. tco c- t•prego, e Go slgntficathn elevações cl<> padrio de ~i
da seus objet1Yos principah (Griflto 1). Atr•~is da C0011>\noçí~
de ••~los recursos do•istitos co• IOltcr•es IJOpO~taçõu de capital
o tecn<>lo9h, e l u t>vera• grande hCUSO no consecução
desses
cbJet!vo~ ~ti o final dos ano:s W. leue prorosso, !•portante '""
dançu eltrphrais da econo•u bruliC.lia-·fora• le-ndo< a ubo~
re1ultando e• exten~olva lndustri1luaçio e substancial
das di!M!n<i'iu e o papel do snor piisllto unto to•o
lnvntl4or
~0010

re~uhdor.

Entretanto. o segund: choq11e do pctrôleo e-.
a~toridades • deni:re• a atençio do creHI•rnto e~on,§
a necessfdadiO de fcrnhce~ 1 posl,io ~·t~rna. As 1010dj
du de ajustuento •coadu no flu~ de 197S c- inicio de 1980 i!;
clue,. ~l.'~triçôes None:iiriu e fl~o~~'~. u•a ••~•duvolor\Uta<l do
cru~eiro c- u•a liberoluaçio do sa:~ffta de co .. trclo uterior
de
100do 1 ..elO.orar a efic;i:ncla etoníir•ça. ,!/

for~ou

!~e,utlva

u

~tco par~

Zle: Secretiírio

"atirh:
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8rnll - Principal: hrornes pari co~s11lta do
Artigo
TY - UB2. Pedido pu1 pr<>9r101a npllld<>,
uso de- rHIITSOI de F11ndo. Pd11elr• partt
do
c~idito.

Anenda para ccnslderoçi-o pelo:s Diretorc-~ E•ecut_!
vos ttsti o rehtórlo do •suff" para 1982 - Artigo IV
consulta
.:o• c Brasil 'e pedido do 8rull para u• pro~ra•• 101pllado ~uiy1
lttnte a SDR 4,239.315 •ilh<ie~ e 1 obtuçi<> da prl11elra parte d;
c,.i,lfto oqu\valonte a SOP 2.C9.J75 nilh<ie:s.

111 . , . , ta•u ~otld~ de 06.01.83, ~uu;•d~ HlO
H>nhtr<> 01 FuendJ t :ola ~rest<l.t>ntl ~o hnto Ltntr•l, pelo í.p
verrio do Bras.Jl, "C."·~~n<> orJs\loi:ro Toquere~ acuso a recurso•
eo runa<> no e~ulvalt•a ~ so~ ~.•ao.n •ilhõu (C~Ot du quotn
d~ Brasil) •. dos quois :~R 24~.3~~ Nllhou !"b 1 p~hura
parte.
e SDR 4.239.17~ •lln<+1 nc ccr:e~to de u~r~o"hcilidade
ompliado
ntg(Hiado paro UM pe•:':~o de três anos.

Do •o•:utt re:uerido sob txtensio ntgoc,.da. SDR
1.396.5 •ilhiin viria :o recur .. ,,_. ord!nirlos o SDR 2.842,815 '"l
lhiies dt r~cunos to,..:a no • .,.rc•do. Espera-se que n_ autor!d!

Elevi,ÕIS n~~ taan 4t juros e•terno~ e UIO enfr!
qu10chento da dt••nda eaterna cooopeHr111 n autoridades 1 idDt,!
rt11 11edld1S adicionais no flnal dt 1980 e. no 1901
relacionadas
COlO polftica fiscal • • onotiril o CIIIDial..
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PI B DOS PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA
zor-------------~I~V'='=;•~ç&.~~··=~=•=m="=';~,~A=n"='=;•~·~p,~~~·~·~·~1~97~0~)-------------,
Indústria

15
10

5

-5

- 1 o~1~96~9~1.=7~0~_~19~71--1~97~2~19=73~1~~~.~••=75~1~97=6~19=77~1=9=7a~.~.7~.~.9~80--1=9a~1
PIB E DEFLATOR IMPLfCITO
(Variação Percentual Anual)
11or-------------~--~--------------------~~~
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Fonte: Fundaç§a· (5etúlío Vargas
Tabela l. Brasil:

Em Ser

PROJEÇ~O

OA POSIÇM FMI _!_/

Operaç-oes Narço 1983-FeVet-efro 1984

Dez. 31

1982

Mar.-Maio Jun.-Ago.

Set.-Nov.

Dez. -Fev.

Total

Operações Operações
Mar. 1984- Mar. 1985Fev. 1986

Fev. 1985

(Em mi 1h.Ões d~ DES)

SAQUES
Programa de financiamento ampliado
Recursos Ordi nãri os
Acesso ampliado
la. parcela de crédito
(recursos o-rdinãrios}
Fi nanei amento compensatõrio
Financiamento- estoques reguladores

~Haveres Tótais (Final de PerTodo) 2_/
Excluído fi nanei amento compensa tõri o e
estoques reguladores

498,8
(--)

840,6
124,9
(62,4)
(62,4)

498,8

249,4
466,3

( --)

3I4_,0
374

,o

( 187 ,0)
( 187 ,O)

~
374,0

(187 ,O)
(187 ,0)

- 374,0 __ 2.027",1

374,0
f187,0)
187 ,O)

~

2.710,9

Como

3.149,4

eercenta~em

1.496-,3
1. 496,3
(748,2)
(748,2)

1.496,3
1. 496 ,3
(25,0)
(1.471,3)

249,4
---466,3
64,5 ;u

64,5]/
1.l36,5

1.246,9
(623,4)
(623,4)

3. 523,4

- S.019,7

6.516 .o

da

~

Saques _
Programa de financiamento ampliado
la. parcela de crédito
Programa de financiamento compensatório e
estoques reguladores
Haveres Totãis (Final de Perfod_oJ_Jj
Exclusive financiamento compensatório e
estoques reguladores

84,3
12,5
25,0

E2.

44_~0

--.&2.

203,2

~

!2º--'º.

37,5

37,5

37,5

125,0
25,0

150 ,O

150 ,O

46,8

6,5

53,2

~

~

271,8

31?~Z-

353,2

503;2 --

~

74,0

137,5

175,0

212,5

-25o,o

400,0

550,0

Fonte: FUNDO MONE11:RIO INTERNACIONAL

1/ Parcelas podem não atingir o total por _causª de arredondamento
_
_
"Z! Estimado com base no Brasil cumprir uma obrigação mãxima de estoque de 402.000 toneladas mêtricas de açúcar
"'}_! Apôs utilização total da posição de reserva de DES 259 1 8 milhões em 1.2.83.-

24 0573

0574
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dt •• tr.nuçÕ•~ torrentcl. que ultrapnura USS 12 bllll~~$ {ou
t1ru de I.S:: do "ti) eoo USO. ulu pHI US$ 11 btlllhs (~u 3,U
do HB) u 1981. !.I

Esse nduçio foi reflexo de u1u •elhora de USlõ • D.:!.
Mi onça co••rchl (o valor •• dÕhres du
e~oortató•s
lmporuçiin dultnaram 3,5::), o qut ••I'
do que c ... ;;cnsou ,u• au,.ento nos po~aftlentos ll<iuldos de juros
de
qu1n USS l bilt.õu, paro outs de USJ 9 bilhões.

•o 1982 foi 1111 1n0 de ,.l,.içÕ•• ].1, pol'iticH dc .. ~sticu de deiiR,!!
da f•caro• u11 pouco
frouxa no co11~Ç"O d" l9B2; o• gastos do
setor :.\:)lico o:-xpandira11•H pratlca•ente ,.. todos o• nhcu
acarr~u~~• •truos na ilflplt•cnhçia de planejados au11~n~os
de
preços t r<"d<lçÕu e~a sub~fdlos.

••is

lhiiu u

cruceu lt: enqu101t0 u

O Brasil não enfrentou oulo ...:s d11tcvldadel
HBI u obunçio do crid.lto e~terno suficiente paro flunclu tal
deficit n conta corrente e p1r1 rect~hr a dTvlda externa cncg•!!
do a vend~nto. A confiança dos e>Oprntador-n e~ternos 111 polit.J.
u. econÔ•Ico do Dr1s'll e a aceltoçio "" •~h altru. • __spruds·P,!
las autoridad"S ba.bilitara• o Brnll 1 tontinulr a Ur ac~ssc aos
•"rcados inarnacionats de upitais. na nc1h necnsir\1. ~s r!
servas inurnaclonah Hquldu au11entora,. b.,,. ••h de USS ~Ot •.!
lh5"s dur•n~e 15131, e u nu·rvn ofichh brutas atingira,.
USS
7.~ bilhÕes ao final daqueh uc. ~divida externa do Brasil
(i.!!
clusive de curto pruo} cretteu de USS &3 blliiÕn 10 f1nal de l~BO
para USS 72 bi1hÕ,.s, .,., 1no depoh. atingindo o equivalenu
14% do PIS. lle-.e ser salienhdo oue n nutistltu
brui>etns
sobre dTvtda externa tncluno hnto a dhida pUblica co11o a pr>V!

A politica de conançio d~ d"•anda em 1980161 Hr_!:
fet<"u o crH:tonntc <"ccnÕ!Itco. O PU rul, cue S<" e•pondju ~r ê:
e• l96L. ce:~esceu l.~t e11 1961. ,!1 prlntlpal•,.nt<" por coou
do
d<"tlinio n• orodu~io.o industrill. A dgidH da f~r•uh
ular·ol
ofichl, aui• toR!O 1 u1ph inde~a~io <h ~ccna•h. evlunoo
~r~
,-ressos su~H,ncian na reduçio dil hu d~ lnfhçio e11 l9Bl,
ao
final do anh 1 t~u d<" cr~Hhento dos pr~ços foi de 9St, cc•P,!
rando co• 110: ~• Dtl~•bro 1980 • '"" pico d<" lZlt e• ... rç~ d• 1961.

A P<",.fDr•an.ce d• econo•h da Brut'l sofre• outro
sirio •nis •• l98Z. A produçio <leve ter estagnado, a tau de ln

:!:~!: ~:::~::~::e~:.~::~• (::a~~~~;.: ;e~~;~ ~:o ·~::;~:~:••raqu!
0

preços !Rt•,.nacionais de produtos bhlcos, frita d•••nda ut,.rn&,

t..,.sçu:.. prDt<"tionls•a lntern•clanal 1 dlficuld&dH "".Ô'"icn
e• o•Tn• que r<"centeooente u lllvh• transfor111dO .,. h""•untu
~ca.pneo•u de produtos Industriais brasileiros. ~lin d1s.t.,

C,!!

:, ~l:; :i1l!;:;:mm;l;::;~;~:~::;:~;;::;:~;:;~;:;:;;:~.~;:~~::
2/ Os dadn d" bahnço de pagam,.ntas .. enclcnadn neste

entretant~.

para "UI

docv•~nta

nio oexist• deUlha•elltO dos c.o•POROI-IItes dil
nova sirle de d•dos.

d~nd&.

C0110 fico~ crucent,.llente claro durante o 29
5,!:
11utr<" u 1992 que o 5UP"rivH de U~$ l btlhões na bahnça co•cr
ctal, :·c-Isto no inicio do ano,.,õo 1cria•tln9id~ e co10o o
lteHo
aos .,.,-:ooos lntiO"rnacionah de captuh foi reduzido ahuotnoc~
h , u ~.tor1dades bruil~iru procedera,. a ~'"' ~p<"HO na cnanda
do..iHI:I e restrições c111biais e to!ltrchh. III õ.ru •onetiru.
os de~Õ•'tos co .. pulsõdc• sobr" depõsitos i vhu foraoo elevados
e. pela odooelr• -.ez. estabelecidos sobr~ dtpÕsttos a pnzo ti!_
bi11 Henc ao cridlto para cons~ .. c foi r"duzldo. Na ire• flSCil,
os 91nos do governo central fora• c•t•eindos. o que per111tiu i
~d•lnU~raçio Central "" <"fetuH ••ior"s tranSf<"rinc_\n
~HI u
autonu=e• •on•tirhs. CQ•O reeoobo1so parcfal paro d~ tr&nsaçôes
con~uzlc., por conta dO Governe.

to• respeitoaosetor "xterno,_u •utortooo•• e_;,
tendern a tau sobre co11pru de Jliv;us a todas n dcspeus de
vtlge• oo ut,.rior e tnt~oduzira• u.,. longo 1 i•ta de u•pcrtlç-Õts
proibiOu. Ehs accleraN"' a rit010 das •lni-d.,sva1or!uçõ..,
do
cruzei~:. porunto produzindo no 1no. corno "" todo, ""'•
p•qu~nl
d"sn\orfncio real do ~ruzelro e• hee do dÕhr e reverundo o
011ior ol~te dt uloriuçio real qu<" o cruz,.irc vinho reghtrando
rr~-nío is •cedas dos principais CO!Ip<"tidoru. durante o•
o•i•c.:!_
ros 01 :~ -e se' dt l ge2.
lnforoo1çÕn p~l i11tn1ru ubr• 1 p~i';for .... nce·cro
b&hnço dt p1g111entos do lrnll (Gri1tco 1) ruela• que o valor
c• dÕhr dn <"XportilçSes caiu ••h de 131 pua USS 20.2 b!lhôn
,..., l!l8t. prlnclpll"nh por causa de u• declínio nc ~olu•a.
queda do ulor no•lnal das c"portaçiin no iil~;.., •no foi 1 pr,i
•eira desde U67, O yalor das l•poruç5u caiu ••h d<" 12S
e•
1902. atln~t•<le USS 19,4 bilhÕes (dntnou" <!ultro), eo• • "f!
tud1• jleuãlu decrescend~ _,.. ••ts de H. u_;;,g,_ndo US$ 10,3 b,!
lhõ,.s. O supernlt co•erctal Uln9lu 1 USS 0.8 bilhÕes eoo 1982,
C011p1rado co• u11 supr,.ovlt deU~$ 1,2 bllhÕu.,. 1981 e u• dif.!
dt d" USS 2,8 bilhÕes"'"' 1980. Os paga..entos Hquidos de servi
ç~ crescera. USS 3 bilhões atingindo UH 15,2 llllhõu,
prlncJ
pal•ente r<"fhtind~ nlores paga•tnto• d<" jur~s " vh9ens. No t~
nl. o deficit "'" tran•açiies corrente< cruc"~ quase US$
3.~
bllllãe' til 1982 Jtlngindo USS li,4 llilhÕu, equi~alent<" a 4,5l do
PIB.
Co•o consequ~ncia do ,.strein•e11to dos
lnternadonah de "pltah, o llra~il cons,.guiu apenas cobrir'"!
ca dt US$ 6,9 bilhÕes da d"ficlt e• transaçõn corrtntes atravis

Março de 1983
de fluxos liquidas de capital. deiundo "'" diflcít ']lDbll no b.!,
lanço' de papu•tntos pa~~ ser coberto co11 perdn .,. ro:-s,.rvu
i_!!
tern•cionah lTquidu. l'rincipal•ente por c•uu d" 1111
decllnio
no~ deS<"•bahos brutos dos e•pristl•a• e01 oooeda c paga.,ento•
1.!
quidos de (riditos de forn•cedor"'· a flu•o llqu>do de capiU\s
4 lon9<> pra%o caiu,.,. USJ 3,3 bilhÕes. -'<Hdoo~l•ente o filao 1,!
qui do do curto praza reghtr•r•• ufOa alteraçio n";ativa de
U$5
1,6 bil~Ões no iilti•D ano. Ao final d~ U32 as rn•na~
lntern!
clon•h oficloi_s liquida< era• n~gUlVn e• of•a elevada, e 1
dTvida e~terM do !rnil •e• ser· (inclusive de curto prazo) t_!.
nh111 au . . nhdo para •~l• d~ USS Bl bilhiie~ eaoop1rada to• US$ 72
bilhões u11ano anu•, "'" 1981 e•sa dhida era "qulYalente a 251:
da PIB. Ourante 1982 u cbrigaçõu c~l,.rnas de curto pr&lO 're!
cera• ,.., US$ 2.7 bilhiiu. inclusive USS 2.2 bi1bi'ies "'"
ollrig_!
çõ"e~ de ,..,HI'YU,
III ·O i'ROGRAHA D[ l;UHAHUTO

ser rell~ton.ldo• nio •Õ aos eventos externos "o pusado t•edh•
to. •u :nbêro is ton;tçãu sob as qu•h o paf,~ alcanço\! 1101 ri·
p>do crtsci•ento d~r••te os iii ti ~aos I~ anos.

prns I onant"

pr~:e::~:; :::~~::~ v~:;n~o ~r::::~::s::'::::~t~;~: ~

depend,.ndo c~nc,.nt<"-en:,t> d" ,..,pristiooos c~ternos pan co•ple".!!
ur & poupançl do10istico. H<"SIIO u duu crisu do p~triileo no•
•nos 70 pouco fizera• para •odiflc•r csu cnrnigh de crucl•ento eo"' base no 1i~1U>; no entanto. d"ntro do proc<"no •ulus
distorções fora• ht•~duzidas ft& e(onollh. O volu-e das inve•·
tl•entos e o esccpo de projetas individuais resultara• e11 u• au•
!ltlltO nas perspenhu para n ""pr,.us estatais. As utvld1des
que
sendo est••uladas, tais (0110 .,.poru~io" agrlcultu·
ra, receberooo u01 grano• nil•ere de lntentivos. cspechl•ente atr!
vis de ••plo cridtto D&ntirio e subsídio•. O '""can_isooo de uri·
h ext<"rna foi dlsu~tldo atravis d~ omphs isenções, u• preces·
•o que fez surgir u r<"$trlçõ,.s llll&ntitativn e •edidn
talllbt·
ais. A necotssidUr a .. iiPUi9111r a forço de tra~llho dentro
de
u~ .. ,.to infhclcnhh resultou no decreto·lei da legi5hçio Sll,!
rhl Que. n.-v~s d~ sun disposições rthtlvn i indtuçio. tran!
for.,ou•S<" e10- fitar c~•Y<" d~ perp,.tuaçio di inflaçi.o, O decr~to·
Je; contin~a provhÔ•l qu~ 'çira• de forma a chv~r os ulãrics
re~n de eenos gr~::: de o:~neira 011B ripida que o
creH••~nta
da ~rodutlVidade; t l ! :ontr1bui u a>nda para aum~nur o deaoopr~90 t "nfraque,er • '''"~çâo •~terna do Bruil. A necenldade de
assegurar u•a entr&~a shte•itica de fundos ntrlngelros t de a!!
•inlstrar "" volu-e dt div1da e~tern• q11e cruch rlpilla•entt C!!
a;iu as autoridades e~anto is politicas de ci•bto" tnu ae j11·

,.,ta•••

Marco de 1983
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GRÁFICO 1/
BRASIL

BALANÇO DE PAGAMENTOS TRIMESTRAL
(Em Bilhões de US$)

sr-------------~~~~~~---------------,
BALANÇA COMI!RCIAL

6

Defici~--~-

4

,~

.,---....

Exportações (F.O:B.)

5.-------------------~~-----------------,

CONTAS CORRENTES

SerViços (LfquidÕ)

~;_-_,,i ~-~-~-~
-

Deficit em Conta Corrente.

_----

··,r . --

.. ..

.... ~

·5L-~-,~.~79~--~~--,.~à~o_.__L__.__,s~s-,~--L-~-,~.~~~_J--~-,.~B-3-L__J
TOTAL DAS CONTAS

Variaçaõ nas Reservas Internacionais Liquidas

---.._

~---

-

Ingresso Liquido de Recur.;os

- "' ·· .. o.

.

. . . . yt'-~ ~ ;..;___.-- '-..
......._ ;,..----...:;; . _i:'---Déficit em Conta Corrente

/_,.-

_----

.. /
-· "'

.... __./"'"

-S L----,~.7~.~--~~--,.~8-0~--L----,~.~8-,--~~---,~.~--~~--~-,.~.-3--__J
Fonte: Banco Central do Brasil
~IH>.ah t:

n·JI'In'Spt:t't1Yas Plrl o perloclo futvi"'G deh•• bc-11
cllro
ctue o c.•tnho para o deun~oht•nto l!tDnÔ•lc;o legutdo pelo
sll no pnudo nio;; ••h YliYt:l, e quO! uu •odlfltaçio
biJtu
na ,stratégta econÕ•tco do palt i netessirt•~ Duronte o~ pr5•t •
11d5 ano5 o 6rutl nia poderi dep~nder, un~o quanto fel no pu·
s+(l• .Se ncurso.s estra~qetras ~ara fi11ancur stus eSforços
dt
dHcn..olv!-nto.
Eoo ver dtuo~ os lll~esti-"tos futuros
"
o
c'1'sc1.ento do pais dependeria pr1nclpallltnte da geraçio d•';ul·
or"~ paupançu internu.

•r•·

O pro!jra•• econii11lco adotado pelas
autorld•des
brutlelru viu a u• ajustt subSUnchl no pri11tiro eno, " ou•
tros, ••h gradatl~os. nos UIJundo e t•rctiro anos.
Pari tUtl·
ver o ajvste ntcnsido, c progra•• etonÕ•I~o t11pÕe u111 rtd\IÇio
signiftcntu ~n dtsptus doaistlcu. particular.efttor no utor
piiblico, e""' au•ento substlnchl na pouJ>an~• interna. Para li·
111iur c efeito lltgltlvo quonto ocl padrio dt 'llid&, que esti hpl!
dtl> e11 U1 ajustt. os .avtorldadel tenciona• aullltntar a eflciin·
ela da econo•ta etre~is do llberahuçio da tcano•h no
lnfdo
do poer\odo do pr-eogra•a. Na pria~irp ario, tal lii><'Uliuçia diri
respeita prlnc\pal~nte aos pr~ços int•~no~ " a r•striçiies ad•i·
nistrltivas; a r••cçio das renrlçiie~ e~ternu dependeri d1 ri·
pidel ca111 que se cPnSiqa uenuar 1 tujei~io ao ciab-to e~tnn9ei·
rc. Duronte o~ s~gundo t ter{ctitC anos, u autoridades tenç.lo·
na• eli111inar todas as reUrlçÕes cc•erc>a!s ..,_.;suntes e H 11ed.\."
dU ca•biah, e çontlnuu· co 10 a llberalhaçia di econo1111 inter·

Como ficari rvld~nt~ pelo d!l'scr•~io aba>~d, a P'"2
gra•• ecoi\ÕIO>to adotldo pela 'lov~rno bnslle>ro prtvé a 1111joría
das .edidas dr ajvst110ento que entraria""' vigor no prllltira ano
para prodvtir 1 ruluçãa sub~Undal "o desequl libdo ••terno ne·
ceHi.~h e• 19BJ.
Refletindo a contraçio dos -rt&dOS financei·
ros internacionais e o baixo nf.-..1 du rtSC'rwu
lnternacionau
doBruil,odific\tdacontacarrtntedoba\ançode paga.,ento•
deve ser redundo "''" qune U$~7-1/2 bHIIiiu e• l98J • dt aproxl·

...,..,..,,.te

l/SSU·l/2 blllliiu"'" 1n2 p&ra U5S7 btlhõn e~u afta:
do Pla. o difltit 111 conta corrente dC'veri ulrdC'4,SI
u•• l,2l.
(sper,•1e aindA llc•nçar reduções ro1 198~ e 1985 qut
•~~.,., os nlw .. is p1r1 l·l/21 e U de Plll, rupeo..L••w.ntct.

~ ~.,.r•os

O for to1ec1Mtnto antecipado para a cont~ corrente
Ot•eri reduzir sut>Sl~nch1 .. ente 1 necen>dlde dt ""'priHt...,. el·
t•ugtiros.
Deu"'b~lsos liquidas de ""'PristiOIOS
financeiros
r~~·'" qu .. e•cluslu•tntC' de bancas estrang .. lro5), q.,e !ot r<!dll·
l'<U e• US.SZ bili\Õts, p~r• US$6.7 bllh0ts UI 1932. dtYerã ~.erre
dntda para •eni;)S de US$3.6 bilbÕes e• 1933 e, tnntual•entt, p~
,.; ;;SSJ bi1hÕel .,,. 1'985. Ess.. prOIJI"<lUO dneri reduzir a roela:
çi.l ~atre Paga•entos da ser~lço d1 dlvt da e a cxpPrtaçia de bens
~ urwi~os

e• 8~% "" 1982 Ptrl &H e• 198J e 5~1 e"' 1985 • .h

re

M:~ ~OIIStantes Is ·~~ervas llquidn internacio~els, e• 1903.

A~

~~ awtor1dadu rc,onnecr• que u•• contlnuaçi"o du
elendu Uxu de infloçio do,.iotn• ara~ pr~judlthh •<is in•u
t\.,ento• e ao treS<'"'~nto t<oni>••<~ tutu'<'. Por tonto. o rrogrn~
HonÕMico obJet\v' • redu,io na tau de inflaçao do final ae ano
t~!lat•o
de 100~ e• 19B2 p~ra 7Dt "'"' \98.). ' rtG,.ÇIO na tJH ~~
te.ri q~e ~e r Menor no lnTc1o Oo pro;•••• por cGuu d~ au'"~ntol
c.;rntt-.os de pre~o• e o quau tDU1 >nd~uçio da ecano11i• out
pod~ ur redundo ura~is do teMPO. A u .. de inflaçi~ dev~
ur
r•d~lfda

posterio~•.,.nte

O

:::~~ :~:~::

s;

c~•t•

nado 1

p~adu"r

~ ~o~• d~;~~-t ~ c~;s; •

::

•!!

~:~

tos COII consu100 do•~Uito cresceru de ooenos de 7Bt do P18 ~ora
nene P""r'íodo a for••çio bruta de capital f••o oiu

•IIS de 81::

p-:ljtções pera SUI>H•••ts de US$1 bilhic:e• 1994 a US.S2 bil!>Ões
""" 1905 no tat..al da balança de page .. entos deveri fortalecer aindt uls a postçioo das restrvas dO Brasil.

ç••

A politica •onetõr11 refleti ró. esus .,od\ficaçõ.,..
,., :osiçio d' po1itlct fhcal. r. neceBidade red~lida do setor
pÕ.:..l>CO ,..,c.orrer ao slste111 fiftanctlro interno •ltigarii 1 fr19i·
1 >u de do ~"'to r privo do, que ~e reve 1 o~ no• Ül ti "'as anos.
~de·
.... ~ .• o grende ~or~e nos subs!dio~ ao cridita i •!lritultura
e•
lHJ ., a el111inaçic de prattca•entot todos o~ su~sidios ao crõ-d•·
t:·durante a poericdo do progn11a deverão capacitar as autorida·
<lU •onetiriu a reforçar • ad.,in1straçio da politica .,onetirh
e
1 :·avis d<' '"enor ~~hu iis rtstrlçÕes quantltlou de cri;dlto
••·~r a"s i~ur~,.e~un Que afeteO> a preço da~ ,..,.curso• Hnoncrl·

econô 01 1co esti

t:::; ~~:e::; :::::~u~~a~:~.

H·~n oficiais brutas dotvtrio ter au,.enta 010dcrado, e p~r•anec;

O Utor chave par-,.,. •tingir esses abjetivas e•·
t ....,.,,, i a recluç"io •lgnifi"ti~l do desequilíbrio ,itnanceiro do
st:ar;_piiblica. O progra•• contill, e• '""" primeiro ano.
c..,ulltivos t.-;.utrats pari IS """cesstdad~~ d~
f•~ancio11entos
tlc. .stlor pÚblico ní.o fiuncelro, que u li10Ha• .,., 7,91 do
T>JB
u 1983, cOIIPirado a 13.8~ e• 1982. A neceutda~e de financ>a·
... ·;o da setor piiblico, coftforme su~trlda na prCgrii04.
dt•cr~
u· reduHd4 p•ra ap.-a•l•adaJOente S; do PIB e• 1984 ~ ~~ em 196!>.

par• cerca de •o~ ~• 19~~ e 201 "'" I H'

~rogr~11•

t:

~::1~; 7; 0 ~;: P~:,:• ~: -~~: 1~ ~.:~ 1 ~:~:·;~~s 0 ::"; •;.:::~: ca; 0 ~~:;

externos crtsceu de 2.2~ do PIB e• 197' para 4.6~ do PIE u•
1931. ~ reouç:On de 2.1 ponto• de p~rc•ntaQe"' dO Plll n1
ut 11 il!
çio de poupo~çH e•~ernu progr"•~dl par• l~eJ. trui o lliltO de
1
;::
i :o
::•
p::p:
c:: ":;

::c~~:a:.~:

t~ n:::m;~;:

r~~:: ::~

::~·,E ::m;;~~

1.3 pontos de percentage.'ll do rTS e u• dulin•o no ;ndltt de
·~nue~to• de \,1 pcntas d~ ~~r<ent•q~~
~ part>r d~ 1984. • ''""";ar. ~·ut~ d~ <~Pll~·
>O <~••""~ ,,.~,C~r '·'""'~nH ~o:..'~ "
t"~u''""'~'
d.,,..;...
d,o ~-• o '"'~".tt~~n\•
:;:'""' ~·
(QrrtntH 'd~ D4l~n·,r de p~~~~~~ntO~ ~: !"•B.: o~veri u.n.ttr~··· t
o!r. tm 19~S o (OM~~.-.c;; ~'ojeudt· ;H> cer<~ d~ 77• dt· p:;, '"
vestHoen\o dom~Hl<O cerco <I• <1~ do r!; • o< oouponc.,
d~FIIht!
~•• tere'" ovonc~do ~-~ pontos d~ Pt•<e•~•a•"" d~ra~t~
o re•loco

cr~,r~"do ,.,.,~

te pobrH. O nece•~•~jo corte no~ oosto> dom~~t•co• dev~ri
te' • produ;;,o dO!Oo\>:•n deor1m1d1, 1 < ~JP re•l P<>dHÔ ~r·l·n•r
certa
J,; _!I h.•••·•e ~v• • '"'r'•~~····~·~ dO P•Qor•••
u•

o•

13SJ.

.0>76
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Tabela 2. Brasil: CONTAS NACIONAIS
1977-

PIB a ere~os correntes
PIB real (%)
Oeflator implícito
PIB nominal ('!)
PIB eril bilhões de USS
Pagamento líquido de- fatores ao exteriorPNB a pres:_os correíltes
O'éfi c i t em transações cOrrentes- de bens

e serviços
Demanda agregada

2.523
5,4
4.2,4

Consumo
Fonnação bruta de capital fixo
Serviços de fatore_s
Utilização líquida de poupança externa
Poupança bruta domêstica

4,8
41 > 1
47,8
206,4

3.646

56

127

77,9
22,7
-0,6
2,2
20,5

1979

-84

6,7
56,8
67,3

231,5
-163
6.076

Pr-o 'etado

Prel.
1981

1980

(Em bilhões de cruzeiros)
l3. 104 26.441
3.730 6.239

50,2
178,4
-40
2.483

~
1.965
574
518

Consumo
__
Formação bruta de capital fixo
Poupança bruta domêstica ]/

1978

7,9

y

-3,5 1/

51.560

88.580
-3,5

95,0

94,6
110,0

109,1 101 ,8

283,5

301,8

320,0

·404
12.700

-1.017

--2.210

25.424

~

287 -

686
1.107
3.773 ~
13.386 26.531
2.996- 5.129 10.617 2/ 21.380 2/
777
1.234
2. 769 .?:! 5.151 .?:i
650
2.0S3
4.044
947
(% do PIB}
81,0
80,3
82,2
80,9
20,8
19,8
21,1
19,5
-1,1
-2,1
-0,4
-2,0
3,4
4,6
5,2
4,2
17,4
15,2
15,9
15,3

1985

1984

1983

- 1982

134.640 179.230
-2,0
4,0
28,0
49,0
52,0
33,1
322,0
341 ,o
372,0
-3.320
-5.320
-4.510
85-.260 ~ 173.890
78,0
71,8

95,0

1.920

2.350

1.970

1. 9_00

.§.!.:l2Q. - 87.180 ~ 175.820
71 ~ 220 105.150 13B.oo·o
15.960 26:950
37.810
14.040 24.980
35.890

41.870
9.830
7.480

80-,4
18,0
1.6
2,2
15,8

81 ,2
19,1
-0,3
4,6
14,5

78,1
20,0
1,9
1,5
18,5

77,0
21 ,O
2,0
1 ,o
20,0

FONTE: Fundação -GetUlio Var9as e estimatiVas do "staff" do Fundo.
1/ Um cálculo especial para 1981 estima o PIB daquele ano em CrS 26.863 bilhÕes, o que corresponde a uma taxa de cresci
menta em- relação a 1980 de -1 ;-9~. Nenhum detalbamento posterior desta estimativa revisAda -eStã disponível.
2/ Alterao:;Ôeo; noo; estoques para 1980 e 1981 estão "incluldlls como consumo.
J; Inclui transferêncfas liquidas do exterior"
~I
Inclui reinvestimentos.

um r<'tnrnuiQ "~"""~"10 .. ,.,,;;,.,co e10 19114. o
Hri (r<'H~r c~,,~ -1t f ~•qu,.\<' ~no ~ 4 .... I~R~.

IOitft

PI~

~~••

d•·

aaS. ( lntl"resUnte notar que I praduçiio inter~l uti ~abrindo
uda P•r~ .. ~~ de au•ento do ~onsu10o tattl lle tOIOb~stfv .. i$. que ;;
d .. 20~ ltUil..ente e itinglri 60l- no iílti11o ono do progr . . a.

~rto

do;>:l. uliria~ e dos prcuntcJ c• nhels SuJNr\aru i ln1hçiía PI!
udo, •s palith .. antl•infll<ienirlu tia sillo prej11diUdH por

nta ri9ida lnduaçio.
llt' noyubro d• 1979, Hi fln1l de Janelrodel9B3.

a fÕr•uh ofld•l de ui irias apltclivel tos tr~balhadcres ~
•!
pregadas de setor nn·a~rico\1 prlnda 1 i5 e•presu
e5Uhh.
~. ••·:•r••nunt .. ~ l•ro•.ll<•lrn•, Hi>li'O'""'
"•'' ~u
ront~ 1""''·~1 •' 1u··· ~tdt·~ d"lriur~"' ""' hrgi •H•h ·
'"" de 'u"~rr.lt• ~u~ : •· ~ o~ l>rC~O' d,.. uml lmplb ;~"'' d~ '""""
dori.s ~ Hrv•~o~ ~·~-:._:Idos relo1 SHore~ ~ti~l1c(IS t pr1v~~u1.
Ape~U os P~t~o~ de u,. "Imitado númuc de l'>~ns P •trYtto•.
pr1~
eipJl.,<"nt~ 11rod•HidO :t1o seta~ l)Úblico, ptrm•nectnll
~ot'
<0_!'
trole. lnici~h•t~te, c~:n pre~os for~m 1jusUdos ~ii> 1in~~ co~
os 'uuos, Du•~nn ~ ••: de ,.] .. lçoes de 19&~. entretlnto, u
t~
us dt •ncrollf~t~ d~s :·Ho~ ~·r• al;uns d~ssu bens e s"rv•co•
fi ora., dPfasados t~ •• ''ao i l nflo<;IO. D resul!lldo foi Q,ve •.!
9unS •u"•Í<I\0\ unull~··:l tlll"•(lirJ.,_, 11, n<• USO d~ P•Odut~·s '~
pon~~~~~ ]~.g. trt<~· r·.•~N~ ~"'"'""( for.o•
ntl10uladu.
P1r1
~orri91~ <"H' ~nu•·o-,.-,s au-r-rcrill~dPI ca.,~ç•.,,.
1 "•Plt.,..nlll•
U 5t9UI7",\~I '""dldU.

O~ preços l>ll,.a ~ÇI>S. serviços pÜbl "o• e tr~nS!>O_!:
creH .. n•. •elhorando a ,; tuaçio finance\r~ das
(na su& ••iorh do Htor piiblico) naouelH setores.
O~
;•e-çcs de wirios outros produtos e ~enico~· fora'" l)uSladO$.
O
J'"eÇO di en~rgh fletriea creHeu t'" quas~ 2C por ~ .. nto til' deze!!!
''"O de 190~ [de""' total de 103 por cento durante 32). !,. rar~o
~' t~cts50 de copacld~d~ a indo e~lstente na produçio <11"
•ncrgli
elitriea t de •nor.,~ projeto Kidroelitrico de IUipU. 11ue entr!
--;r-<'"' op~racio dentro de pouco te10po n ~utoridades enio tH!!
.:•fldo funus de conceder preços pr .. f•rencial• para o consu•o
de
~tT!Jh "'" de~e,.,.1nado~ setores econÕ!Oiccs. tais to•o___ pr<><luçio
ara e•Peru;io e P••• aqu .. hs ~mpreus que puurn ~ utillur
~~e,.ti~ elétrl" em substii.u4~i4' Gombustinh rõnels.

::.u.

rec~u .. ent~

,.,.pre~a~

(lJ~

f 11 Pre~c: "

01 on:·,
,

d~

dea~:·:

Cornbu• t ivei•
d~

~4\;lin•, ~l<o<d

:t 19':0 ro buc

pecthu.~nl.,, e<>o~ ow•.--tas d•.

~·~~"

~e

P d1Utl fM~H . 17' e 2: __

~OII!~aro,..,.-

~

•lu~

rH

a_"~"

nos pre~~· '""" o• ::-":·.·rf·~'~ -.,. •.. n,.~·r~"' ,.,. ' " ' " ' r ·
D~~d~ ~u• '
•~,,., • .,. ' ' cr..,:u--,--~-<,.~:- ~~orP~er.h ,.,,;, 'f•
·r·,r
i":·oru~oel !Ott• .. · 1-'re<;P e~-.-t, l"~~u.-o-s ~<h
~;:·: .. ui••
,.,~o~tãn,l~. u.. foto•· :·>Ye do l'ro~r~m• H<>nÕ.,ha i
'b
fr:o:nn~
du outoriNdH d~ .. ~~ '•<Ir os ~r~~o~ do~ produto~ '""'I'"H>•el~
,omo "'" ~rupo durona "'·l. ~ i~ar•olo; <lP <eno dt? _,.e~~· e
hUS G""• ..,.,
u•Jo 1 .~ ~onto• de oo..- ~cnto 10 .,;;, H•u
dll u u d" lnfhüo. t·~·• o onc de 1903 c<>roo UA> Indo, ~•u poll
ti~i re~ultori tro uo ••~~nto ·~•1 de qune to;. [nquonto o
to na ~rP(o d•.~nol••J sv-:0 de ~lqu!!lt for'"' ob~i•o do "'id1o. 01
iJuHe~ o~ rre(o~ Plrl :•rHl, i<l<'D <o,.busthe1. GLP serao H;,.,
das

.,e., •.

•""'"!!

do .~d•~ ~~- Cn• ess1 ,. hl'• de Prtc~• uoen-H

"'""

rt'dvco"

int~N!o de 9l tA> 1983, o que. junto eco•
u~
d~,linfo
~l~
no
HOduçio int<'rni de petrÓleO, 2/ ntiOII·U ttin~'' UOIIreduÇÔOdt'
,.,..,~p lSl n• eonu pttróleo. ~-lu: do ~ec~nte de~e••alvl,.ento a~
aerce.,o petrole1~c, o duHnio Q~ojetido no~ preÇG-S de petdileo
~alvn est~ju• subntl•ldo~. [ lntereuente n<>t~• q~e u10•
'""~•!!
~· no prfço do petró 1e o de USS 1 por bar~ i l te,. u•
'"'""'to de
-~~ 2'~0 Otiln<.u por o.no na ecnt' petr1iloo, [ t&IO~;;. previsto que
~•u .o:•,.•~ho projetado paro •ju,tn dos prl"l;D• decoJObustlui$ '.!:
~~lu ri til u"'' contraçio do conta PetrCileo no hn'o tentul; esu
:onU lntl'-'1 sub•idios 10 ccnsull'lc de p~t•Cileo •cu ...,l•do dur~nte
=< iilti•o• ~no•. e ao flnll dt 196~ ~~~ montav&Jú-JUS bilhÕu.

•o eenuo•o

~n) •od~r•do no pre~o dt hopod•çio 1 "'" •cri>< I•~ d<'

Co01 respeito ao program• al)Ci$ 19!J, uoen·se Qu~.
:o• o continuo IUA>tnto da pre~uçio intern• de petrõleo, nslm CE
•o c o• a cont lnuldade da politi~a de pr•ços troça4o para encor!
;ar 1 eonstruçio e subst1tul>io de co .. bustivei$. reduzi ri a cc~
~- p~tróleo ta cons~~u~nch .,., ~er•cs reais absolutos e• 19!14
11 ~o f'"' de 19~~ • gn:'•"• ~'r-O've~d>d•~• us"t--r,~t-por palioo
- o d•ese 1 a US! 1.~: ; ,. gllic.
Ouron:e 1961 e 190l, produçao interna de cetriileo
1H e

2l~

rupectlvoA>("nte

~

Apeur de reducioo e• ter10os r•• i• $Obreosiilti11o•
tris ano•, oinGo per01anec•un o consuOtcda trl11o URI<;On$lllerõ
vel subsl"dlo (eQulvflentt a ceru de U$S 1 ,5 bilhão). Este subsl
9
; ::
::;

:;~t:e:~r:~:~~ ~d;e~i o::~:; :~o:~:.:~·~:::

i:.~; i:~ n~:~g:o

su.,ldo-~o llrull i-_i~por!•~~. tal pol'\"tica de preço de.-.ri
UOt hpoeto poshhOino b•ll•>o d(" Plgomt'ntos.

-

{4}~
~o prilouro uc do progriiU JS
outoridides phn!
ju reduzir tJI ~erc~ de _!5: a subsldio ~o prod..,tor. o qual
UI_!!
glu c equiHlente a USl t.~ bilhio "'" 1993. refletindo os bih<»
preços no •er~1d<> lnttrnadon•l; •dleian111Wnt~ hoveri
sub•t•~
dais reduções no se~undo e terceiro anos do pragra'"•. Qual quer
subsidio Que o i ~da per11an•c•r ao fi n•1 de 1 9B~ ser i pogo •trovi~
dO or~omento fiH&l, e "io. como i feito, d1r.,taPl<"otc otrové~ d••
1'-'ter1dod~" IOOnltÕrhs. as rel)re•t'ntlntes brasileiro~
exprt'n!
romque 1 retirado desses"b$Ídio tO>riique ser,.radu•l. "'"" vez
que""'" grande porceh d9 JCÜCor;; produzido na região nordeUe
do p1'h e frequente~ente ccn•titui a üni<• ~tiYidldt lgricoh tE
hrado •m fun~iid dH ~ondtçõn cll,.iticos e do •olp.

l)e ""' •ooc ;eral. durant~ o perlodo de
progrJA>I
de finan,nA>ento ~mplta~~. rs autorillad"s planeJ•m adotar polit2_
cas de preço~ que ufa~ 1 •e•p•reci•ento d~- po~amPnt<>~ -lle subs!
di o• e. e I,,. i ••~~o pro n :OR~"I e to dos os swbS i di os n~ econoona .
Ade10oi'• ~~ autoridade> t~~ o inten~~o de reduzir seu papel
co,.erci~lizaçio do .. ~sti'a oe praduto~ ~gricolas. que or~sente"'•,!!
te~ f~lt~ at•••i's de co~orn dir~Us e de credito o11pli~dc

o Governo te., tido p•oel Imperante no
processo
de deter•>nacio dos uli.,~s. Visandc prctPgl"r rendH reah
no
n•~iente i~flicionir!o d' -!•ull ... i rios tipos de ajustllmento '!!
tomittco dt ulirios te~ <>tto aplicadi>S na decorrer do~ o nas. [~
tre t~ nto. '"'"o todos .. i n:~o laorr predo111 nontemen te os aj u~ tamentos

<'Dncedeu ajusta~ento~ ullri•is ca10 bne st-Hnl. d~ 110~
lia
lnfli~~o !>IUod• piro 1 p~reeh da re•untraçôc ~quivolente 1 ati
.l s.alii~1os Mfni1001: IDO' para a porc~h equlvalenh de 3 • lO'!.
liriH 11ini•os; eOt para 1 parceli equinhnte dt H I 2'0
u]f
rios •inl .. os: o ~u•ento nas r~cu.,eroções q"'e e•t•der 20 saliries
,.in,•o• sio dl"hldos po,.-. 1hre n~gociaçio. G•nhoente o nlit'ill'
,.ini•o tem sido 1justado porl-!>luu co• a nu de infle~io· na d_!
~arre-r dos tno•.
A<ltJiih dos ajusta.,entos auto•itl~os dos Silirlos

:o: r;;:~-~~~ ;o-~~~: ~;:d:! ~:~::::~a;,::: c:;;::~o::~~:~: :;::
t

·~;;;

ciados entr~ patrões e '"'pregado•. estaY'"' na faha lle 3 a ~ por
cento. lnd~pendente de ~llnfir•lçio- dt gonhos n• produtividade.
f.IO.bort os funeionidos e c0tpre9ados da Ad•lnhtnçio piiblico nio
estivesse• •~Je,tos;; for,.ula ofi~ial de nliirtos, 1 ~hs
era~
canc .. d I das au01ento~ co111parãve is.
O rtHltado ousa poHtic~ uhrlil foi ""'~ prt!
no' custos d~ '"io~de·obr~. q"~ 19ravo~ o desenpr!
a nrõt H~ ao ~o:othldade n• aio·de·O~ri no nto.:~r,.ado. onde e~ tnt~lhadore~ 1"'0"' de_olitidos 1ntn de~~"'. ajiJ!
~•nentos '""'"H de salirío~ t er•• rudmitidas '"' ol9un o"'tra I~
g•r ca• uliríos rei\s 1nfer1ore~. [<obero ena ii1ti.,. nritlu te!!
da a dlai~uir o' ~uuos db IIID•de•obra. eh t110bi111' rell1u a prod~
tivillille do tribalno. consider•ndo~se H inefic\éntiu tn<"~tl'lU'S
a ul stste'"a dp alto rototl•idadt n1 •io·de-obra. ~ rotlthid!
11e na mio-de·o~ra noo foi prati~ldo nos em!>rnu ••ntais: cco•o
resulhdo a •conu ulino~ dessn e•vren< um ~ostrado crest,!
.entes r ta' s no~ Ül t i109' ano,.
1ia

a~cendPna

~o

e

au,.~ntou

~~

fiMl

Decr,<~o·l~i

publi,l>u u11

d~ ,lanei~o

1/

de 1903, c ~overno oruileiro
a fórl"luh salarial. A "2

110d•f•c~ndo

va fÕr10uh conte• n uguintes tau• ""' ajusto11ento Ge 100~ 5!
l>re 1 fnfhçao punn pa~• a part"h da re•untroçio do trabalho
cquivllute 1 3 saliirios •inl01o•o "'"ajw•u,.ento d~ 95t n•r• •
partfla eQulvahnte • l-7 ullirios '"Íni10os; um •Jusuaentode80t
~•r• a p~rc~h equn•lente a 7·1~ uli,.ios mlnl11os; '-'• ajustt•e!!
~o de ~o:"'"" 1 parcth equivalentt' a lS·ZO salirtos •inl•os; e
'1tnh'-'• aju•t.,.enta •••• aqweh ptrceh ICIRII de 20 u1.irios •fn.t

t~ .;~ ~ l ":o::t:r :_~:::~ r~ :: :::·::,.: ~I ;:::t:~~~~::.::u;~:;1;•ç~:
0

~\stema

de

negocliçi~

cohtha.

~ no•• tiir11uh ~ superior i 1nti~1 no ltntld~
d~
ii ~bOlldD o pr\Miplo ~e oj..,stome~ta de renda~ otê l ulir1oS
e01 110~ di fnflaçilo: 10iil de 2/l da for'a de tribalho
'abtrU por esH f<i ... ula recebe re11~ner1çio de J ulirios •ln!
mol ou menol. Hn•o a novo rlir10uh redu~lnG1> si~nifi<ltiu ... nu
•~ tuas de orosc!11tnto dos ,j..,sti~IIII(OS s•hrhls, o
..-~su1tado
,!~ apli"ç~o do antlg• f(ir•u'l~. forii co• que os
ul.iries reais
qu~

,.ini•o~.

1/ tu e Oetrt'to·l~i t<'oricaOitn~· <>od• H r rPoendo pele c<>n~reno
d~poh do rno•oda do• t~Hol~o• l~galltho~ .. ,. '"•nade 19e'

'!,! ..,-

UltiA>~

deter .. ino;ic i

1nterp-rHoda

com~ p~so,'

per .. it•ndo

ajusto,...ntos "'~'"'ti sobre a rendi super1or a 20 saliirios
ni•os Urlvi• da l~>rt negocli(ào.

•l

Março de \983

DIÃIÜO DO CONGRESSONAÇIONAL(SeÇão II),

"l.lnC:• usi'" Cr<!S<;uo d~ 2 1 s: t-01 H83, dC!Ptndendo do pau111a~ <lt
deucelençõo • IPr ouuoo•do Pira al"nçu • ta.u prevhtl
de
creseb•ento nos oreco• d~ 70~ no ftnol de 1983. tntreunto, •ais
i11portant., do que oeontece 10 sal.irio nlcuhdo ; co10o • conu
~•lirlo-rul d& econooh, oe de•~•wolvc. O crcsd.,cnt<> .. ~dlo
do
ul.irio (l,e, e•clustve d~ pr<>MOÇoes lndivlduoh) n• Ad.,lntnr~

<11 per·eaptu durante 1982, 0 que reu11t.rh nl ni.o concu .. o
ajustlooento• por prod 11 thldade .. ne ano. rl) o cu,.pru•ento <11
lltic 1 ooonetiri• COlO<> acordado no prognu cconõotico lnduziri
••prnn 1 1011 entare• 1 rotaçao na ooao•de•obro e redunreoo ••
lhas de piga.Oentos~ e ~~) o fndHt de preços a<> consumidor,
q<11l;; utilludo para ajutta 10 ~ntos uloruh. H:ri _IOOdificado

li,.>todo a 65' ~m l9AJ. o qu~ representa U11 1

çao l'~blica foi
'.!!
duçioo 7·1/2~ e111 tcr•u roa• L o_. r~preHnUntes brnil~iro• !ftd~
cu> a que a conu dos ulir•os das utprcln estauis e dO ~~tor
pr>vado .titlbõ;m

4t(ll•.~r1a"' ~St~

ano em ter10os ruis em

(1) 1ns1n";io ,;, I'!OO~~u• e~ttti•S. llt01Undo u

n

,..

P~

n
f2
P!

e•cluir os efeitos da aceleraçio da depredação do "'oeda e P~
oi--111 ,.~ntos corru"i-vos dos pr~ços. l>tll ~0010 pa~~
fadlitlr
preço~

audançn nos

fu~çao de:

teu~ de

de

r~htho\

tranuçi>es internas e

<'11

inttrn!.

clonais.

~rn<.!

Quinta-feira 24 , 057:7

cenidade• cruaraotdo equtvalentede7.11"do PIB ""'19SO
paro
IJ.8l Pll 1!182, OIH dev~rio ter redu21dH paro 7.9~ <'01 1983, Ço10o
pode S<'r visto na 'iabeh 3, ,..;. da mnade {l.3~ do PJS) "da obJ!
tivada 11elhoriade s.n da PIS. nas f>nanças do <•tor pUblico. v_;_
ri do AdOilnlttraçio federal. u.. aJOplo '~'"Junto de Oled•du de "!
ceita. 1 "''Ioda du <IU&is j.Õ "'" pritlt~_. deverii_produ>ir rete•
tas adicionlh eq~ivah['t<'< a 1.!1: do PI!. Redu~ões na< despeu~
seráo Prloritidas para u.,, 10elhona flnancelra de 1.4~ do PH,
esus despe•as referem·se Drlnctpalmentt Os nidn que as auto•l
dadB monetãrhs fo~eoo em favor da AdOit~·u,...çio rrderol e refl;
~clitta

teJO a

de

~1•m•~•~ao

de

su~~'id;oL

•~nto 1nual de seus proventos ~ d<'~oesu COlO ulir1os e11 c o da ooe~.

i tua de lnfhçio duronte OS Ultl10ot H
GUalqu~r

au11ento rHl n•

r<'mun~r~~io

IIU~s:

lHO lmpliCi Que

J. Politicas Fhtah

Individual reoultantedeor.!!

h u necessidadr
A ot•dor contribuiçio no proceno de ajustamento S!

IROçoes. Hc., ter.õ oue ser neutrlli:ado por"'"' rea<~çioo na Pcolha.
de p&fUtentcs~ (2) c "•nntO.rio do lr~D&lho ~stori <'111 br~v~ e!!
vianda

ao~

rã feita pelo HtDr p'ilblico. A,• necessidades de empréstina•
setor p~blico 1/ for•• tstabelecicn t enio suj<'HH

Tr1bunah do Tr4bllho. as lin/1&5 01estrn Gue (OndiCl,!'

nada .. os aJu~ta10~ntco

quodrhestr&1s toJO bue no

no produtividade "'" 1911J i vorioo;ao na re!!

~cardo

a

de Crédito allpliado.

do
tetas

"!

Eu•s

~obre

(1) crédito l;quido <lO s•s

tema b~n&irio doa~ttito: (2) varações u

títulos dO sotar pru!.

do dl dhid~ pÜbH~H (3) varhçi>ts na dhidi dn uutai~; e(~]
f1nanciomrntos oxternc5 líquidos da od10inntraçio pUblica. ash·
tais e

gov~rnas

estaduais~

oouniGipah.

Tabela 3 Brasil: Esforço de AjuStamento de Setor PUblico
( % do PIB )

Es.t.

Pr_oj.
1983

1982
j;,_4
9.1

Administra2ão Federa 1
Receita
Despesa

15.5

l.,_l
11.0
14.1

L!..

L1

o. 7
2.0

o. 5
1.4

Gover_no Estaduais. e MuniciEais
Dívida
Cr'édi to do Si-stema Bancãrio
Emeresas Estat;iis.
Receita
Trai1sferênci as do Tesouro
Despesas
Salãrios
Pagamento de Juros
Capital e Outros

~--~

Variação
• _:3_,1_
1.9
1.4

!'..:.-ª.
- 0.2
O.E

E

.!..,_§.

15.5
3.1
23.6
(3. 3)
( 2. 2)
(1 8.1)

16.6
2.9
22.7
(3 .4)
( 2. 6)
(16. 7)

1.1
-0.2
o.-9

Outras Instituições

.::.2..:2

-:Q.3

To ta 1

13.8

7. 9

(-o. 1)
( -0.4)
(1. 4)

5. 9

Fonte: Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento;
Banco Central do Brasil e estimativas dos iêcnicos
do Fundo.
objetiva

O esforço d~ &JuUaOiento nu empresas
u• ~quivalcnte a l.S~ do PIB no
fortale<iment:"o

uperadn tro•sh-r~~<ios ao resto do s~tor p~bllco paro

at~r_g,.

nas polhicn d~ pr<'(D
posi;io fln~nce•ra dos
P•~ticulor•ente

Mel~orados
~overnos

~

cortH nos inveHl,..entos.
~
lo<ols eshduols. os qu1is for110

e•Ponsionl stH duronte 1982. de~<'ri ser •elhor!
da pelo equhAlent<' a o.s~ do PIB. prin<lPil,..rnte AtroYês d~ re!
~dções dos seus oe .. nos iis institui;ões domisttc . . d~
flnoncl! __

1. ·~lhorh esperoda nas finança~ da 11dninhtraçio

Federal pode ur aceooponhodo no tabela 4 sobre o fortaletiooento
no ou01ento de receitas de 16~ eoo nr•o• r n h os
transferên<.1at
autorldaau ooonetirhs

de~eri<

ser ooah do <o>'! dobrados e• ter,.DI ruis eoo 19Bh <'Uas

tr..,sf!

di Ad•lfthvc;.io Federal Pora u

rindu <.OOlpt·~orh• as dnpen• fehu 1 favor do governo.

novas reccltil 01we·

pessoal.

Sit:

Est: 1982
Proj. 1983
Variação %
Variação %
Variação %
Real
Real
Real
Valor
Valor

1981

Receitas
Despesas
Proventos. e Salãrios
Transferênd as
As empresas Estatais
Aos Governos Estatais
e f.fohicipios
Outras Empresas
Transferênc'iãs ã Aut.Q.
ri dades Monetãri as

2,334
2.009
256
1,407
(975)

-8.9

..!.,Q
-0.9
12.0
(21.5)

(432)
346

(-4.8)

325

"53.6

0.5

4,719
4,084

l:Z.

i:l

9a-735_
7,3-o5

1,S,9

...1..,1

550
10.2
-0.8
2,i22
(1,802) (-5.2)

'920
4,985
(3,085)

-6.0
·-··
2.9
(-3.8)

(9.2)

(1,900)
1,460

(16.0)

(920)
812
6ls

20.3

2.:.S '

~su.h...ie

da" ,..ce,.tes med>du.

Ent:reta~to.

proventos e nlirios e outras despesas dedinario '""' Urptos """"·

Tabela 4. Contas da Administração Federal
(Em bilhÕe,s de cruze.iros: e em %)

Valor

•ouro•

uoo cresciooenu •aderido ""' teraos ruis, co•o as le9lsla~õ~s ,..,;!
tente< concu~·io aos fOvernos <'ltat.als e hcah u•• parjcell lllu

1.0

2.370 _109.7

Fonte: Ministério da Fazenda; Mini-stêrio da Pl ane"jamento; e estima
tiva de Técn'i co_s do Fundo.
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!I [Kclul dupens efethadas pltln autoridades •onetirlas

a

favor <la ad 01 inistr•çio feder• L

O forte .:resc••ento nas recelus do tesouro, desco.!!

gações fiscais de penou lurfdlçu tioo q11e ser pagu. (xlne

Março de

ta!.

.bebidas alt.oollcas, e ""'

bi• outras •odificacões na Lei do l•posto dOI' Rend.a. Lsus

•edidas

çuur e ilcool, de

tê• 'file...,. 01111 fortal,jc1du por açiiu especlftcu vluneo

redu:rlr

u

11101eato

no f01posto sobre o

çonnOIO

i•P•~u,ies efetuadas a te ... os de 2on~ franca de Manaus,

a ansio fiscal a •-lh,. a bue fhcal: hl açio redunhn nua

sio uH•ados para nr CQ<Iiv•lente a <rUIU ZS do PIA e• 1983 (T&b!_

•tnto dt uuoal c nos r•tursos p1r. as unldadi!S co•pctrntn do MI·

du:Jidos, 1 co• os r•••nccentes ll!ndo tn~lcados para 11111

'i.,,...

4• !.

20~ para 301:. Ta•bii•, Isenções er !•posto, sobre

hda a inf\açioo, ~ bueaoa nv•• ~er-~,. de •edldas, çdjU .-esuludo•

&.!!,

1~83

•ll•ina~os e~u:tos inc,..nHvos fhnh

fora•

ji fora• substlnelll•clltl

I'_!

co•pleta

nhtirio" Fannch. 11 proJtçio pna lf rtcl!itn fls.cah. pua

ell•lnaçio e• futuro p.-õxiii<Í. As autoridades estio consl~erando

corrtnte ••o, rcflt~tirio U•bi• a sobr~ taxa de 5 p~ntos p~c.-.c.uals

ÇÕI!S fhcah adicionais, tais co•o "'" &ullento na tauçio e• bebidas

duaçio da lntlaçio de clisponlbil\dadcn trlbutirtas. bu co•o a"!.

nos l•p_osus sobrl! as Yendu e uoo au•epu no \!"posto sobre o diesel.

nio al,coolius • eerveju, e

duçio (de 20 •nn para 12 •nn) 110 pcrlodo durante o q ... J "

Ade. . h

h

5). A •ais hoportante duus •cdldu fiscais

""'dlf'icaçio

pre~;;

111 Lei do I•posto di! Rl!lldl, apl"evado elo 1932, q<1e

para 1

1,!!

Obr!

h~"""

u• auaento nos loopostos

~obre

o fu•o e sobl'e

;f-lgu•as

i

lnten,io subccter ao Congressci

!.

P~

jeto dt refo ... a tdbutiril no final do corrente ano.

Tabela 5. Brasil: Estimativ3 dos Resultados das novas medidas Fiscais
Um_!.!!~~

Est.
1982

Proj.
1983

1.:1.

Administraç:ã"b tederal
Receitas Fi sca1 s
Imposto de Renda
Taxas sobre Produtos e Serviços
IPI {taxa de valor agregado)
Energia
Serviços
Outros
Comércio I n·terci ona 1
Outros
Receitas não Fiscais

Variação

.!.:1

.!.!.,_Q
10.5
(3.8)
(5.7)
/2.3/
/1.0/
/2.1/
;o:3;
10.5)
- 0.5)
0.5

8.6
(3.0)
(4.7)
/2.2!
/0.8/
/1.4/
/0.3/

io.6)
0.3)
0.5

1.9
(0.8)
(1.7)
/0.1/
/0.2)
/0.7/

1--1

(-0.1~

(0.2

Fontes: Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento; e estimativas dos
ni c os do Fundo.

Ali• di no 1 h1den(Jo p1ra 1 infl•~io ~os benet,idos

p.-ev1clinc;h soe; h I fln•ncelrllltlltt •uto sushntiv•l. As rtnançn elo

._...,,,

sisteoot Sofrtr•• 11111 sorti Gtterlorlz•ÇiD e• 1981. Entrehnto

recente•ente re~uzidos proporcional•e11te CD•

íe~

•s eoopr.:us estatah IPOlltlll para .,.. dr,.ittc;a •oll\orh . .

nova fÕrÔ.wh ularial. f'nanças. co•o pode nr observado •• tabeh &; 1 reduçiG

projeUcla

no deficit 'JIDbll para 1983 i equivalente a ••h 1/3 •• ter•os

.,,,

Tabela 6. Brasil: Contas das Empresas Estatais
Em bilhões de Cruzeiros % )
1981
Variação %
Real
Valor

Jlecei.t.as
Transferência- da Admi
nis_tracao Federal

4,081

-0.8

17 .o
823
b,l)2í
--a-:2"
~
!;649
2.5
Currentes
Proventos e Salãrios
(811) . (4.5)
Juros
(366) (36:2)
Outros
(2,472) ( -1. 7)
Capftal
1,856
0.4
Outros
522
21.1
Defi ci.t Global
.. _cLT23
,-;m 2í.T
F'1 nance1 ro
Externo (llquido)
111
Domestico (liquido) .!
996
Divida Flutuante
16
e outras
Onus
T~~us:

J'

Re~eih

a ..... nur tt• cerc• dt 31.

dn
f•

cNp~eus

esutoh foru

1982
Variação %

Valor
8.051

g

14.755

l.,_Q_

1,585

-1.0

2,570

-8.0

7.904
( 1 ,707)
(1 '122)
(5,075)
3,866
434
-2,568

11_._1
(7.9)
(57.2)
(5.3)

12.W<l"

"""2,m
570
1,600

~

Til

-1.1l

14,060
-0.1
(3,040) (--)
(2.320) (16.2)
(8,700)
6,000 ~it~>
140
-2,875 -37.1

-~8

17.3

~ ~

11.3"

1,565
1,425

398

-115

Kln\Uirto do Planeja•ento; hnco Central ilo l\rul1 e Est,!
•atlvt do_, licnlcos do rundo.

H& ••iori• da Stst~"'• Bandirlo

proj~Udu

por~

terMos reais "" 198~. co•puado co•

cl'ur 11arglnlll•ente e• ter•os reais esse ano, apeur de 16:0. de Cn!!

t , .. ~ deliberado deuceleraçi"c na e~tcuciio d~ cro,tua em ana•~ento.

to'Rento rul no PIJJI'"ento

'-• '"ores red .. cõeo estão prosraaadas ;ara 01 \nveu•-~ntol n<

!os juros dos nlirlo•. bte ano 11io

,... H82 e co10 declínio de apro•iooldaooente 1 l - H<l. A 10elhor;1 nu

u•Õ.g previstos cresd•entos ruis nos dlsp~ndlos c:'" nliiT\os.

n!e!Us anteclpldiS para 19e3 rerlete prlndpal•orte u

ova:-• dos dhpindlos co10 investtooentos tHi projetoao pan

v•rhções

na• e•·tertl de ll:. [o•o foi Indicado ad,.o; dlspind\os CCIII

nH poHt!cn de preços referidas aci•a.

dec;linar H u u ano, contra tuas dt

Proj. 198.3
Variação %
Valor

c;resciooento de

sua; o ileclTnlo antttlpado para 1983 reflC"te a

ae•n;vo~io

e1
(l

ded,!
inve!

de

ii,!

te• ~~ t_ço [-Sr~). e ennd'u (-29~) d• hldroelen~e•dlde (·2l'J
de

*~ersu

nvclear

(-22~).

hoo1>i01 nio seri ln\ dado

ner-~11 novo investl•ento de porte

çu

~u

e01prtsas estatais, s11U

•

~ .. rantt

li

necessidade~,

de f•n•ncio.,entos

ex

DIÁRlODO CONGRESSO NAéiONAL(S<Ção Iif-

Março <:!e 1983
E~lste

o reeonhet110ento de

~"'o

lceua H•ludo da

lrntl na ••rcado \ntorrnatlonal lle c•ptul ef10Uri

prlnclpal•entt

os to .. adoru prlv•doso eoopreus esuuls, por outro lido,

uurio

o< quou

quebr~•••

essu ton•

H;Hhu ( algu .. ~s vucn fortue!!

te negathH) n• t .. rll\a!l ruis no !•Hil. Os susbHantivo•
dias

(Õç_il dt controhr t fun4DI dUti~.ami agricultur~ for~ ..

nhados 1 outros •etor~s. TubêiO. H e~tgént>IS pari eOtprõ;,tt~os

1

fragilld~d~ do SC!tor prludo. CC!na •anetra, ~'

fD_!!
snor

agricultura t pari outros propÕHU~ n
01

qual f~r

Nor-t~

e flordutt

~"

rrull.

o custo, seJI· ele

trnncnto dtfer.,nchd<· que res'-~r no f>nll de prou•·•u,

t

seri c~btrto ""' quu•· •u• tohlido·Je pelo orÇU<-rto fiscaL

{frtquente•ente 1JOV<'rn••enuts) glrontlas e vlnvulor HUS c+prest.!_

te' do•intcu dt recursos ntorio llber-odas para o uso_ do

"'""'" dtpdooldu do

nbsi·

a cr~dito a~ric<>l• for4111 ll'llsi•io i01p~di10ento i conduçio

100s, de for111 111h eHreltl, e uecuçio de u• projtto upeclftco ,
para, p~gar
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~utro iaoor-U!'J;~ ~h,.~nto ""reforço i

encOIO,l

policie• ...,.

i

netido ~• 1 9al foi o &U~tnto de att 10 ponto~ pe•·~entYii~ plrl y~

taus IUbsidhdas forçora'"

.,i,;,.c de (~.t. no dtpÕ•1lo co10pulsõdo sobrP os d(pÕ~Hos C nHo,

bancos a -c-obrar nus mais el~.~~~~ nos e11présti<~as

outros •!

1

bt,. '""'''a introduein o-Ph pri,.ein

de depõde" eompul,c;r:lo:

VH'

pr-Ivado.
Co• rehçio is e11presa• e•tatals, a polTttca dC!

I_!!

luz dD5 prcg~esnos

'-'.!:

tuados ute ano no proc<tuo de ajusU•ento das contas utC!rnas

do

Ycstt11ento ur'i revUta p1ro 198( e a\<,.,, i

Brasil. E• geral n
te

0

autoridades prUotnde• reduzir proporclonil"'-tn-·

ta 11 anho do setor piib11co e

r~duzlr

o nU•ero de e•preus

tais. [xceto par• aquela• que hnhl• u•l funçi.o sociol e dt

OH,!

due!!

>'Dlvi•ento especial 1 prtench .. r, todas •• d .. ••h ..,.pr.. sn nu tais
uri.o trotldn co•o co•panhs privadas .. çonsequente•ente, neceu!

t!too~o_ ogricolu envolve- u11 conJunto detalhado de 010did~•

cc~to

_t./lçio.ln~HtiJiento

ou tco11erdalin;cio) ""'

ncrte-no1'd~st~)

sul ou

e de

otOr~~ c:"'

fun~~Q

re~iÕQ[

dO

a tapHidade

reetptor do e~pr~stirc (~equon~. •i:· o, qrH.de): umb c>es<riçio
utnod~

deter10inada~

~

~ei•

cada

11e•u.

~Quths

o

10ento• e plontio•, e i H o co,.parad'

~011

a tau dt 4&1

~v:ott~~,.es •or.•

!U dO hncc Ct~\·al plr& I

pr,!

d~s

•elhoras siçniflc&tivu

lítica

•on .. tirh te•

~ido

e~

algu•n ire-as nos •nos rHente> -• Pf!

continua•ente afetldl de ooodo

desfav2_

riwel pela e~htênch dt substanciai\ S<lbsidtos IS taus de

juro_•

{-C!ntre outros] e aos pro~n .. as especiais de cr~d1to que er••

l1!

4e

uprhtl~o•,

i•

r~g!Ões

norte-nc•~este

pr~•th•o~ •.OIItrn•ls ~

a

Maelonal adotou no'rln&l de 1981, •• Qrça•e_nto 11on•tirto Plral9BJ_
bntante apertldo, Junu01ente co• .irhs outras Oltdtdas monrtirta~o

tidu red<tllr•• a taxa ,•t r•d•U<>•·

flll~ de 70•9Jt_~ U

tllln ~05 . . ~réU~
Ad~r-Ats,

taxa •c~1e- os e•p~i:tl•os banc~r~os {anh•.!.
pora reduzir

hd<tStdats (1) e para &ll•lar o opertt

1r

<le
,...

C ap.-rto da polTtica •onetirh e11butid1 no progn••
eçonÕ11Ito torna·u e<identt "' tattla 7,que fo1·nec<t u•a ~roje-~êiP!
N

a Teforcar • conduçio da polhlu •outirl•, o Conselho 1'\onuirto

autor!

pri•tl•os.

du suu ntcenidadeS de cridtto 1 hXIS S<tbsldlados. As de10oh "!

Co• a e•e;io du parceln do co•pluo CorajÕs, [10iner•>io

e flor•nta) total•ente financiadas to• rec-ursos uterno•. Dr for111

u

crid1to criado t>eh pos~i•el •~sér.ch d~ fund'·~ t•terno• PH~

emprõ;:Himos

a a9ricu1turo, dependendo de ••u• portes, poderio obter somentetOI

t•••nte drpendent~• dt: fundos dn IUtcrldades •onetlirtu.

_!/

d~ 19~J.

co .. oulsõrio sobrt• os

outto eleYidH tu•• ·~•io fie Juros ('OJ ou ••ls) apl!cl)lu aos to!

caso~

dO p•is. Entretanto,

to >O atu1l pag• urií .. aio r e,. funçõ: •~J to~:~acorts d•

de~{>sito

E:ua~- •edtdu lvra• to111adu

or11ente • 6,11 1.1).

antedor•ent~

"'" vigor;t'>•l d~ Juro• algo infu1o•es se oplic~ll, no• tré<

faixa de 1C!r-

•os · c•~rcilh '" fanco do Dr.s'l pra a ntu de 72-781.
rot r~d11Zido PI>• 1/J •

Polltius Honetirhs

no ;.,;cio de joneiro

•onttirin d«ldir""' ndulir o

ça de- ano, n

ogrfcolas
p~ra

wiqente•

c.

d!

podo .,,, rellt••o ao' a • ., •• : ,,,.,.,~!os ctonÓmitcs recentn.

_,o. 5 uus d~ JUro•-•---Sere .. ~pl>OOI! •~• ~ovo~ Lred•to~-

ou,.~nuoa•

faixo de 60•64~ pira~ faixa do ~0·95:.

-Ln!.J'~Uolto,
dld(~

do

fo~b•·

Ccntal

tau• d~ P.znca do Brn1~ pra ~.,prir'i'"o' co.,erc>ais fo·

; u

rM> <u11entadas d.

centro

econ5~t-Zo

Ba~t•

cobc .. las pelo

difere!!

ctondo o tua de jur~s de acordo n• o tipo do tmprésti,.c (e.~.pla,!t

~erio

uri.O torn•r·se auto :>ustentlive1s.

e'"pr~1

O novo program• de reduz•r os subsl'dio• no•

~.

ca re$ult<rh n·u•a

•utorld•do
t•~•

cfhl>~rn.

que n51

io~-l~nça

o.édh no•in-1 de jwros nos·

na

1>c;.vo~

pcl~tt

1983 do

~er

t:IIPr<nt-

bal~rute

frisado Gue

ada~

e•

da~u:

~•

con~~:;dado

dado~

dn aut,rldadu IODn(tiriu.

paro o fln•l

•o-. boncirtos i 1grl •ulturo co•o um todo l9ual - O<t l>geiraoo~r!t ~

tos de incHteU inclu_5ivt aquelts

ciu • b ' i u de {nfttÚo upertd! paro 1983.

nos tnco•uns de ~:tt•o quadri11eHre.

turantt:" o segu--;:do t

~·

dt nte,.bt'<· de l98Z e estio

On•

H82 •ia ntiO<ativu bu!
~ujehos

cecarr~l'ltu

1 ,.-irlos thLen•

cns eventO$

~r-cei;.o illo;: do progr1~1. •~ outori~~de planeJar;~.-1.,;,-r-.;,;;..v,.f,!

Tabela 7 . .:. Brà~:i1: BaTã:iú:é(e Consolidadc• das' Autorfdades McinetãriaS:
(Em bilhÕes de cruzeiros; e em%}

·alar

varia~:ã0

Ativos líquidos l•xternos

1,100

-9.1

!33"2

Ati vos liqui dos domes tí c.os

1,283

39,9

3,500

Passivo- Hc,uido do Setor· Püt;n co --~ 133
Cr~di

to no Setor P1·ivc.c!o

Capft:al do Setm· Pübl icõ e
Su]:erâvi t
Dispor:·:bilidade externa!? de
médio e longo prazos

Di sponi bi 1 i dad(!:, do Setor
Priv,Jdo

--·----Fontes:

1,966

-14. i

lOZ
-641

3~nCo

~ ~~OjC!Ci<l dos ativos 11qutdo5 eHernos í:
nnst~
unte eo .. 1 ooeu <I~ oro9ra•• ecanô•tço d~ t>:!II11Tbr1o no ~alan~o de
paga•entos e• 1933. ~S 1ti~os l;quldos do~élticos, que ut1c su~e_!:
tos • t~tos trl•nvaa. utio proj~hdo1 para dHllnar loS\ e~ te!
•os reais durantC! 1Hlo e• ~o•paraçio a uJI crn,h••nto de 37t.,.. lt!
f•!
11 os reah durante ::;;.2, t:o•o rC!fluo de u• •perto na poli!""
c.ol referido ad•a. espero-:~e que • posiçao fin•nce•r• do se to• P~

:: ~t:; ::~:::: :::· y~:·

:;

cltn'l.ndo cerca de H~ •~ tC!r•o• rC!a;s ·unto •• 1981 co•o e•
1982,
uti.pr.ojehdo para wescnvol•er-s .. e111lnha co'" os athos líquidos
do•istlcos e o rttr. ~~ ctlvidade cconÔ•Iti.
·

2,383

-62.1

1,490

36.6

5.800

3.6

s'.3
-_2.

s.

3,305

-15.8

5,467

899

341.5

2;918___90.9

-1,21s

-4,8

4,332

-9_0

-2.7

2,753

33.0

S27

74.2

- 7,290

-1.0

- 313
12.0

varfaçã_Q
% real

~759

201

-11

Outro::.

:~:;:::\~~~~·:.:~:~~::. d: :;;:~::

va 1or

% real

------

Central de Brasfi -e estimativas de$ técnicos C.o fundo

~~~;:, u10 crescl•ento Gt 121 .... hr•os reais 0101981,
u o~rigaçÕH para <~• o se~er- privado deeltnarut eer-n de 9:
1982 e estio proje!IHS para c1ir cerca deU"" ter11os ruis eHe
ano. ($pen-se que e efe-ito do projetado decr~SC1010 real do PtB
jo _parct!_l..en~e ~o .. uoudo por u111 conse-quentt reduçõc d4 velo,ulode
<)!reno•..,...,to da moeda. r;· cousa d1 111ior confi~nca ~da proJetada red!!
çio n1 uu de tnfll;io. Ta,~;; •• o equivalente a •ais dt USS 1 bj
lhio e• depõ•itos V>Hulados ao endlvtda,.,.,nto •~urno, que
for•u.
part~ oessu obrigo;::et para '~'" o setor privodo, ;; esperado que •!

•.!:

U•t orojeçio dos agr~gados "'onetirlo e
para todo o sisteu ~•ncirio;; aoreunuda no labelo

e.

crtOiticto

que o credito liqu1~: ~•nc:órto ao setor público declino certo
11: e• ter•os reais..., l98J, condutindo a uma subst•nthl
rtd•dio
do aliJ~10ento do sn:• prtvtd~. ~ u u Gt e•pansio do cr~dito ~~ S!
tor pr,...ado ~ enho~s ati11! de 101 "'" ttr110S rtois durant~
19B~.
co 10 o consequênci~ d~ a liberado suporte ao setor exportador,~· t~ _
ausi!!
11 o lltncionildo ocin • ••ior recurso 1 fundos dotoistico• p~h
eh de fundo~ e•ttrn~:. o crescltoento pr-ojetado nas ativos da11iHl
c os l i qui dos e 1111 obr' ;.!;~~•
p4 r a com o ietor pr I Yldo "'" 1~8J rtfl!
te10 o efeito da tenc""""~ deprech~io r~al da ta~• dt t~•b•o sobrt
depó~l
1 walor-iaçíia do• e .. :-~stt .. os. ouvos uivos do•~sticc~. e
tos d~no•inados e• •:oH estr-•ngtir~. txcluinao ent efeito, o
V_!
lar real dos ativo~ c!-.isti<:.os 1l~uidos deveri per .. anuer consunte,
e aquele das obrigaç~ts para com o setor pri•ado lu,.tntori cerca dt
21 UI }963,
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Tabela 8. BRASIL: Sumãrio das contas do Sistema Banc_ãrioFi na 1 de Per i o do
{Em bi 1 hões de cruz efr-os. e em --perte n ta 2 em)
EStimado/1982

1981

Projetado/1983
Taxa

Taxa

Taxa
Valor Rea 1 de

Valor Real de

Câmbio

Cârilbfo

Valor

Ativos líquidos

externos

-~

532

Ati vos líquidos

a:omest1cos

-

8.326

-62.8

18.J40

1!J..:l_

31.964

2.5

3.216

23.1

7.35]

14.5

10.401

-16.8

Setor pübllco
(liquido)

-74

-

Real de
Câmbio

Fundos___ d_ã_ Prevf
dênci a Soei a 1
(líquido)

-2.549

7.1

-5.363

5.5

-9.125

Setor privá-do

10.230

-3.1

21.233

3.9

·40. 233

11 .5

-2.682

8.5

-5.935

10,8

-11 ,900

17.9

1.059

377.7

2.355

30.9

l,S.04_~

~

31.890

~

Passivos externos de

longo

prazo

OutrO:s_

111

Obrigações para

com o S_etor Prj_
v ado

8.858 --

~

-

Fontes·: Banco Central do Brasil; e estimativas do Pessoal do FUNDO.

P<>~içoc de n_l tu~ de ~~eschento dn e>portoçõn, que

i

Pelos p•dcÕe~ 'nslleicc~ 1nterio~u (labelo 9).

O v1lor ~ .. dõlares das e•ooruçõü uti
plfl-ci'~•cer ~.-·c•
d~ ~~ ~~~ 19B3, na
bHe do"'" e•tl,.•do
tres
10ento de 4. r:: Dre~o~-"' exporu·çio e um •van~o de 5: nc volue~
!ntrr os pro:w~~~ cujos ~r~ços e~ ternos e~pera-s~ que reglst,._ ~~

"'é.

va~Ou ~n,;,o
nru, suco d~ h ranjo. p_olpo d~ pape-\, ev:!
rios tipo~ d~ ••nufaturH. "• condtções de de10anda e 1Unçiio fll!
ttcuhr is e•flortoçõu 'e.g., espechh hdlldodu doméstlcn de
cr~dito) deve11 ajudar l 1010tnto.r o volu•e exporuda. "collttn,uçio
dt pol'ittc-n d~ U~l de ci10bio aproprtodU ~ olguu
recuperoçio
da ece>no'"h 11ulldill si~ os p!'lnclplh fltorn por tris da projet!
di tua 10&dí1 de cruc••rnto de lU no v&lor dn uporta~<>•s ••
U8( ~ 198~.
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Brasil: Balanço de Pagamentos

(Em bilhões de dÕlaresj

Prel.
1982 1983

Atua 1

1981

1980

u

~
20.1
(O. 4)
( 19. 7)
-22.9
( -9 .li)
(-q:"1)

~comercial

Exportações
Petrõleo
Outras
Importações
Petrõl e o
Outras

- Q_,_§_ ~
23-3
20.2 22.0
( 1 .3)
( 1 . 7 I (1 .8)
( 22. O)
(18.S)(20.2)
-22.1
-19.4 -16 .o
( -1 í .o 1 (-10.3) ( -8.8)
( 11.1)
( -9.1)(-7.2)

Serv_iços e Traiisferên
-~

-l.U.

-~ -J2.,_Q_

Juros
(llquido)
Outros

6.3
- 3.3

9.2
- 3. o

-11.0
4.2

-

-9.5
-3.5

_l/ -.l1..:..!

-.!.!..,.Q

-~

-u

(% do PIB)

(3.6)

(4.4)

Movimento_ de _c_ap;tai?
Invest. direto
Emprêstimos em moeda
Desembolsos

~

~

L 1
4.1

1.6
8. 7
( 14 .0)
( -5.31

(a.6)

Amortizações
Outros longo-prazo(ll

{ -4.5)

9.2

25.7

~

( -7. 3)
( -12. 3)

--~

-~

9.0

-

-

-

4 .o

8.7
4.5

-~

-.!.:.Q.

(1 .5)

( 1.1)

~
1.6
3.4
(8.8)
( -5.4)

2..,_Q

1.5
1.1
6.7 - 3.6
( 11.5 I (8: 4)
(-4.8)(-4.8)

§_.0
1.8

3 .o
( 9. 7)
( -6.71

·_

0.6

1.2

0.1

2.1

1.5

1.7

Emprêst. brasileiros
no exterior(líquido)
Curto Prazo e erros e

0.4

-o. 9

-o .6

-1.1

-0.5

-0.5

omissões(liquido)

2.8

1.2

-0.4

o. 9

-~

~

.-7.'

___ LO

u

~
3. 2

-Q_,_§_

-o. 9

u

o. 2

d. 1

qui do)

Balanço _ge:TaJ

~ ~~

28.8
(2 .3)
( 26. 5)
-19.6

(2 .O)
( 23. 7)
-17.7
( -7. 9)
( -9. 8)

( 4. 5) (2:2)
6,. 9

1985

M

~

~

Tralísações Corr'entes

Projetado
1984

~

-

Mudanças· em reservas

Oficiais liquidas(au
menta-)

Haveres

~)

Obrigações
FMI
Outros

-u

-.!.;.Q.

( ---)

( ---)

4.8 -0.8
2. 7
0.8
(o. 5) (2 .2)

(0.2)

(o .1)

(2.2)("1.4)

_-2r6

( 1.6)

-3 _6
1 .6
( 1.6)

( ---)

(---I

-~

1".6

Fontes: Banco- Central do Brasil e estimativas do pessoal do FUNDO

.!.I
~I

Exclui reinvestimentos
_Ajustado para mudanças de valor e monetização de ouro

O valo,. .,., 4Õhru das !10portaçõn de H•:a<IDru)
denri u:l•n•r cerca de •1.~~
U8J. O ~alar <lu 111~o·~••Õn d~
pUrÕlH ~., • ., c~ir ct-rca de 14.51. to!lo r1-s.uludo do u.. l"eduçlio
de H~'' p,re;os e "'"' reduçio ele quou 131. .,.. vêlv11.,, • ~·~,,.~ "'!.
flue 1 -"'du>ça "" pollttca 4e praços dos derivados d~,:>o:•~lt-~•en
cionada ':i11a e u• coll"tlnuodc crut\IOento nl produção ):1~•;1:1c. de

.,,.

""''""H

da pogat... nto< <1e juros de 11al1 dt li'~$ 500 11flhõu por 1no. co• um 1! sU eHi trabolhan<fo •"' !!'St~elto contato t - vl~ios trondu
bonco•
ter .. lo de te01po d<' cerco de 6 •esn. J, tau LIDOR tfellva apltt! lnternaetonah d~ 11odo 1 ganntlr o< novo~ e10pri~ti 11 os necusi,.ID~ •
vel i plrcelll vartivel d~ dlvtd1 e~t~rn1 ~ru!lelra, oue ottng1u lH reciclag~• dn ••orttzações (tonta de curto'""'" <le lon~a prJro)
1
•• lH2,;; nti101d~ ero, IH para o 19 nmH.tre e lC! uro o ZQ ~''"'! aanter o •ceuo aos .. e~çados 100netirtcs !ntern1cion1h oue os bancos
tre ce "'8J. P•rl 198~ ntu t u u estie estt10odu e• 10~ e 9~,
e ~rasileiros ne uterlor dtttnho"' n1 10 etadt ~~ U82, [ 10 198• e H85

~:::~I~:~~:.,::

1:. :;:~~e r;:~:~ ~::~;";:~o ~:~:~ t:~e:::~:~ ~;~;::":: :
t

petrÕ\eo:., C Yolor 4ts
i11porta;Dn uti pro.letadb ~··• declj,
nor u 2:: nle ano co11 bne na contraçio do""'"'"""" q~e o•ti P~"S
gr•••d•. •• IOOdihcllçio do pol1't1ca d<' tua de ci11bio t ,.,
sub!
tanch1S rastrições quantitativn dn IIOpor_t&çS .. s que forn intrs
<luridos ~~ fh1al <I!!' 19'82. [ntntlnto, espera-se que u n;:•taçõe~

_::v:::~~:J ":e;:;:;ç::~~~o ;:::~:::;::, I nfl uenc \~dos

"''"ece• ~ crncer nova10ente no final do anc. qu~ndo u•• •l'cr fac,!.
lid,de u "tuaçio c••biol torne ponivel co•eçar' ltbua• o• CD!'.

du~\<1<1 de cerco de U5S 1C.5 bilhões

O valor .,,. dÕhrn ~as illportoç3n touu ut.;' pr,g
jetado po·~ u• cr .. sd•er•to de l.n ao ano n1 1984 • 198~. ~ tr<"SC<'!!
te ecoo<><''& e • produ>io do'"isttc.o dHel"io red~rtr 1 "fn~~•'"
P!.
trÕ'leo <'# ~~~~ "'" 1984 e 7.51 ero l9.S5. 1 dupelto
dos
P•~Jetado~
crucf•e~~~s de 5~ e •.s~. respectiYIOiente. no pr~ço dti tn~ ToopO_!:
udo, Muu bese, poderi haver LIIOO Slgn\Hcttiva recu~era:ô~
das
de11als l•~~rtaçõu e• 1934 t 1985, til ltnha co• 1 esp .. roo• ruup!
raçio ec~·: .. tca dom;;s't:ica .. o nec_e:r.s,_tdade de recomposlçio :t
ques. Ref'Hlndo a no~• politico do precorlf•,., Coml>usti .. ·: e o
cresci•~•:: da produçio domht!ca, • "fa~ura• !Tquido- d•
:o~rÕl~c
(l10por••::~: aenos e~porta~Q~s) d~v~ri declinar d~ Quu~ .:1 I·_.' t.:,
II!Des n
"I :>~ra USS 1 b!lhUB ~~~ HB3; -~ r~du;ii~ PC>'•• ~'
·~~~s ê ts:>~rada P~n HP-S

e-.-ts

ue

O d~fi~•t na tonu de Hl"viços
e
tr•osh•i"Cl''•
qu~ alco•::~ a USS IS t>ilhõ~s. deveri dHlin•r paro USS 1: ~~~~õu
e11 USJ e :u·•on<"~er nest~ ~ivel e• 19SC ~ 1985.

acu .. ~hcio de rnervu of\chh brvhs explicam o canttnuodo

e
No

9 eral~

pelos

.

::~:r::::,.:=e ~ ;~:;::e,.":; c,.c;d:ç:::v~: t:.::::~:::.

•:e t:::;:~~~: 0 ~orr:;

ded: co•unldlde bancirh tnternattonal,

nlo •os paguunto• lfquido• de juros projetados poro !983-85. Outros

Outros flu~o< de capitais dt leilOO pruo cc.,p.-.,tndc"'

aque

P~9•~tntos ~;:n::i~::': 1 ;:~:::.~:;::~oc ~o:~~;,::d:e;:::: ~:~:::t~;s 90 :::::~ 01

o difltitentt~~sações correntes dew.,.-i sC!r
til 1982 pora UH 7 bllhÕu

,:!

"!..,llquidos de u• n1ve1 e~cepctonolaente baho de tiS$ C, I bt1hõn
ta
e•_ l.,Q2 pua tlSS 2.1 bilhões n 1983 reflete prlnclpal 11 ente dese01bohos
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GRÁFICO III
BRASIL

fNDICES DA TAXA DE CÃMBIO EFETIVA
(Dezembro de 1978 =to-O)

140

135

130

\

125

I
I
I

\
I

120

I
I
I

I
I

115

I

/

I

I

Taxa Real om Relação ao US$

I

I

I

I

I

I

110

I

\

I

I
I

I

I

95

90
Taxa Real em Ralação ao Mercado de Exportação

85

Fonte: FMI

~e. as autorid~des prettnd~,. conceder prioridade 1 u~ rt,•~·"""'"to du dadn ott dtvtus pan r"tHn,reloctonad•~ '""'" taus de autHinth
restrtçõ<'• <!Uintitathu is irrportações.de 010do ~ estt•~h'r o trtH.! titntca ~ pogu.ento~ de •r<>!'llties•: (2) .cordo blh.teral de paga•"!!

(I] 1 uten•io do i~blta t hraçio do silt<'JII de tau de
cridito
de uportaçio (cridlta pá••:) • .,., conJunto co"' 1 I•POiiçioo h
1~
posto de uportlçio sobrt d~t ... •lnadn ••~ortaçi>e~
bon~l!cfir111
de to is cri di to', u eoobortu .. por• os [~t•dos Uni dOI~ (2) 1 ~bra!l
gil\th do l01posto sobre opero~õu flnon~elra5 i~ to•~rl~ de dlvi·
us para vlogens ao t~tcdor; [l) 1 rtdu(i~ do !'"posto de eoporl!
çio •obre couro• ~ p~ln bo~tnu .,, e01b1-,.,,. te,.poriírin, sobr~ I)!
co• de loranJ• e unjerln•~ • (~) 1 re~h~slfiç~io do atordo b!l!
teral de p•~··~nto• do Dr11\l cooo 1 ~~~~grla, co111o nt>::c-nitondo
ad
apro•açio do runde buudo•c ArtigO Vlll. er> conuquin,ia da

::"_~~o:r;~:;;t

:;!:c ~:i:.:":!~:;;; ~:;:"~~:: :~;e:t:_;p!n:~~~ ::e~. ~~e 0 ~~; ::: ~:'" {~;"~:;:. ~ ç::~~:t; ~~~~) d:r~~:;;: b~:,~:r::b;~ 1:::: ;~.:~::rre:~

cip•i~ .. e~tdos ~o,.biais.

rurotonto, "l cart; de inançOe$, as aut_2 caf~. uo;au,

pelr:s de a•i•ais s.,lvogens, (b):lloposto de

u~o~Uçia

~ ~:• ::~e~:: 1::a::~~ ~u:;.;~ c:;~ •::~. ::~ s ~:;~:i :•:::: .. ~:~~:ni : .. :~al .,;~ ~:::~i:•::!;.,~~ ~7: 1 ~, ,::::' d: ~;;::;. b:v ::::~~~: • 1 ~~; : t~::~::ç::

r~çio ehtlv~ do cruZeiro.,,. rehçio .is !ilo~das dos p~lncl~~!• part.,2_ de""'" 9 r.duaçio do hpono de ~.,nda supl~ntn in,id~nte sob.-.:- r-n.os
ros co,.ercia_i_s do Bra~\1 sor\a utiliuda para redurir o inob!to_ de_a dt lucros e dividendos reh:hh 1 io:ovesti..entos dlretos, quondo tais _!•
us '"edidas Cuobloh opôs re.~Sio com o rundo. ,O,dicionalooente,
a_s_'!.<;~su sejl'" ., 1 ; 0 ,..,s que o 10idu de lU- do coplt.l di ~i.,.ruldente~
autoridades pr•tend.,m elioo1n.r,duronte o pd10eiro ano do progro10a,a_! e• u11 perlodo de tr~s anos, (d) 1 i10postçio do ioopo•to sobre
oper1
gu111as pequena. restdções ca .. oiols e priticos de t.u•s~lti;>l•s(lt.ens çües fin•ntei~H eoo hp~rtações .,sptcHical de bule urviços e fe)
l -3~ lbaho). e - t!O u~ ~ri•ei~o pano ela• recentementt lbDI,l os erê<litos f!seoh .cbn, .. ~ldos • upo~todor.,s de bons ounuhturados:
•hsio da ~~~n~rh coooo pah·u•bro do Fundo~"' oo1io de 198~.
,..,. a g~aduaç;o do 101pono de renda supl••enhr incfdent~ sobre ~! e {4)" pritic• cte tun .~ltlplts discrl10lnatõriu decorrentes
dt
10 uus de dividendos de co~panhlu de tnusti.,ento. Oe qualquer JIO ta~u sobre 1 e•portaçio dt al9uns produtos •anuhturados para os f_a
[,.vista do
diH~tl 1ituaçio de pagamentos<' do '"'plo do, elos <U!clararf"' que todu u ••dlda• caooblais serão eli•,nadas n~ todos Unidos.
ajusu .. ento nrcenirlo too tNnuçõu corr.,ntes eoo 1983, "
111torld! f>nll do periado do pro 9 n 1u.
des afiruraoo que n•eeslitnu ••nt~r t~"'""~•rhmente a slsteooa
de
C) POlTTlCA [)[ f~O!VlOIII!RTO ElTERHO
tua de cridltos de e~portocia e lmpo~to sob~e op~rlçÕu fi~1~celru
Incidente ,obre als~n~ p191 ,.. "to 1 correntes [dor•nnte
deno•lnldol
~· ugulntu priticas cuoblai• perroanHe"' 1ujeltn ~
•P~f!
Oe ~odo 1 ~onrar os co•proroiHol di divida uterna.conlld_!
•princlp•h .,.,didos cooobiail"). Assi• que a slluoçio do Bra•il ooelhf! VlÇio do Fundo, ColO bau ,.o ,O,r.tlto VI !I: (I) liooitu nu dhoonlb>l.!_ rodo 1 extrc•• .,HreileJ:I dos 10ercldos finantelros \nternaclonah,

DIÃR10 DO CONGRESSO NACIONAL (Seção JI)

Março de 1983

•~ urtoddadn tive~•• ~"~ utlll:u~ umo pa~~ela sub<tancial de suu
"- hopl~roent.,çoo do progn•a eeonõ,.ico dne resulur ~'" 1111 .!
re.erv~s •narnae•nnaa ~urant .. a se9und• '"e ta de de \~BZ.
O• r~J>rr to 11 enoru tons de creHiotento d• dhid& e• terna do Brasil dur•nte
senuntes brulltlr<>ssahe<'tara• o odequodn oerfil da dhida exurno d~ 199J-S5. Espet1fita!Oer>te, os COOipro,.ethoento• bancíirics, que <rUe,!
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7.

Cr~teuos parA a r•eev.i.<.> e clliu,ula de_ reVu.i.'
o prog"r.....,, ~""'u CUJO apo~o

0

Bra51l est4

l,_;
sohcH.ando

::~:~:.:::~:;·~::~~:;~;. ~:!:~~;:;:~-~::~:q:::;·:: di.~d. to:~~~'":; ::~~~:::::~:~:-:-::- :::~~:: :::;~~· :::t;:::~:!:~!~,.:~:::~::;: -;:~::ç:: -~!";:::~":.,=;:~::~· ~~:~:s ~:~:s~:: 1 ~;~=~~:~::~:;::::~
t• 1982 PI~~ ~9~ too 1\ISJ.~~~ ~"

%las, que r~uer urn tquil~:no n.~ b•1Dnç.o. de pllganotm~o~ de 19B), ..,,.

1981 t 55: e"' 1965.

p-er1111tcr vuloçõ..s a.u:Ot\Ua (parli~rafo 1 dn -T<=c;hn>o:"l M&fiOOt.,ndurn o!

Cocperaçi" com ol>~.o<.
:::·~="~::::~. 7u:l~~~:;:" t~;~:~:t:~b;:.,~,;~;~~.~~~c ': 1 ~:;
::·::;:~:~: ~:~;:;::~: s~:~~~::::: ~;r;:~::::~ ~:~~~:~::.,~::orec::~::::~ ::::::::,..::~::::~::~E. :~;:::~~=::::~::!v:~.,:::;~~:~:~ :~::j:~::~~~:~~·::"~~=~~~~::::~~;=:::;;:~~:~::~:~
~;: l~;:;:t:• ~o~~:~;:~:~, •:.: 0:::::• ::~~::·:~:; .:::u~•,: ~:~ ~ ~:: .. ::~ ~~7 ~:::~::~ ~:::::~: ~.,:~. ::~:
:o~::r~:.,:::"" o~::~~ :: dde0~•:;:;op'~~~:d;:-:::r;~~ :~~~· ~~i-~~::~:;:r;:o;~. ~~:
~~:d:o:•:~~: :b;:~~:~: :~ ~~!;;::. e:~:~~:i~:"';,~:e;;;;~~~ '7u c~:o:~
pr>ncipal objH1vo umo

fonanct>ro~

ub~tor>(iol redu~io do d~foc 1 t eoo

1 nternodoul~

t..

1\undlal

tran~a<;ôt~

Mte• da

~.,.,..,..o;.e negoc1açCo do pro<;n""' •conõltllco """'o -d., <ompréat1""'a do •etor p"-blle<> nio !lnance!ro lp"~~<;re!o

PorU~\o, ~~ autor1dades b"a.ileiu• ~o b1Hdadc antre o Bane" e~· pro9r"':"'" •P"ia<loa pelo Pundo e a Gpura•

11>0tandum"11

2 do

-~..,e!'.

l~l u01 COZI Junto d1> 11-.J.u.a CU~~~ulauvos trimeatrllis •obre

d:::t:

..

!.~ :. ~.: ~.: ~.·: ,)·~:.·_l:.~ :.~· ·~.; :~.: .~ .;:. ,: .:! ;;,::.~.:iiiiiiliii;jii~~~~~~~~~!~
.

.

,

..

!,;:,·.!:
. ;_::.:
. .. .
,

"

•

•

ur
.,,t;

:~:: :;õ;:::~, ::.~:~:,;:;•h:l:!~~~ 1 ::•;::e!:~::d:s•::::~;::~~~; 19 :~
1

tretanto ""ll•n·~e atln7ir logo u"'a ~oluçio utisfUÓdl pau
probleu, consistente CoN os ol>jHi~o~ do progrooo• econD .. ico,

introdução ~ intensifH:a;:O.o de c:i.mbio e rest~l<;:Õoe-:o ao co~rcio.

1

ao

Bras1lo:-:~=:a: :cep~:::: :::~:~ ..

IIIE!nore:o t•ucas de cre..-cu:,.,c.~o econÕ!IIiCO
recursos exter"o~.

7d:::pe~:~::~~::•:; ------------------~

e d1sponibll>dadc

~edU%>da de

l/Os

Cl'Ll<~'r>o~ quantita::lV<Js p .. ra

QUADRO 10. Brasil: Dívida Externa
(Em bilhõ8s de U.S. dólar-es)

1980
DÍVida total

1981

62.8

(Em procentagem do PIB)
Errprêstinos bancários
OUtras fontes

72.0

June 30 PreL
1982
1982
75.3

(22.1) (23.8) (23. 5)
47.8 _5_7.6
61.6
15.0
14.4
13.7

9.0

Thpréstirros bancárioS
Bancos naclonai.S
Outras fontes

Y986
!987
2.2..:1. 104.1

95.2

~
50.7
(44.0)
(6. 7}
13.7

~
54-2
(47.51(6-71
13.8

76.0
_90_~1
80~L 85-6
69-.S
60.3
63.7
66.7
(
)
{53.51 (56.91 T59.91
(6.8)
(6.81
(6-8) i---1
15.7
18.9
17.2
20.3

10.9

11.:1

2..&

~

2.,_§_

lo.6 - 10.9
(9.9) (10.0)
(0_81
(0.91

1L9
(11. 71
(0.2)
- -1-.4

9.6
(9. 4)
{0.21

9-Gc
(9.41
(0.2)

9-6
(9.41
(0.21

.!9..:..§.

9.0
( .•. 1
(_ .. 1

Banoos estrangeiros

1~8Fji9tggo
90.5

(26.6) (26.5) (25-6) (24.6) (23-5)
69.9
73.3
76.3
79.4
82.3
15.7
17.2
18.9
20.3 ""21.8

3EL8
47.0
(34.6) (41.0)
(4.2)
(6.U)
15.0
14.4

i."IÍvlda a t"'llrtO :erazo

85.6

(25.4)
66.1
15.2

DíVidaS arrê:llo e ioo512: -~zos ~21.:]._ - @_._4
Enpréstirros bancários
Banoos estrangeiros
Banoos naéionais
Outras fontes

1963

81.3

__

~
9-6
( ... 1
( ... 1

9_4.5

72.7

(.
(

__ )

... )

2l.8
9-6
9_6

(

... )

(.-.1

!tens do Merrerando
Uso de recursos do Fundo

Paganento de juros 2/
7.5
Amortização 3/ . --::
6. 7
Serviço da
vida
14-2
{Em porcentagem da exp:lrta
ção de produtos e servi.-;a:f (60. 9)

ar

0.5

2. 8

4.4

6.1

5.4

4.6

10.3
7.5
17.-8

6.1
3.8
9.9

12.2
7.9
20.1

10.7

10.6
7.5
18-1

10.2
8.6
18-B

10.2
Í3.4
23.6

10.5
15-9
26_.4

(66.2)

(86.01

(85. 4)

1.2'Jr

17.9

(68.81 (59. 71 (55:1)

(61.5) (61.11

Aurrento nos compromissos ban

cáries 5/ (em r;oroentagein)
Dos qÜais: bancos estr<3.!2
geiros
(.-.1

20.5
( ... 1

( ... 1

'14.8

5. 7

4.9

4.1

CHi.S)

(6.3}

(5.4)

(4.51

4.i

( .. -1

3. 7
( ... 1

Fontes: Banco Central do Brasil c estirrativus dos fLmcionários do Fundo •

.!./

Além das suPosições especificadas no texto, as projec0es

engl2,

a divida contraída em e u1é-m de 1933 tem
um per Iodo de maturidade de oito anos, incluindo um prazo de carêg
bam ainda as seguintes:
cia de 3 anos;

(2)

(l)

os "spreads" sobre a LIBOR são de 2,25% em 1983,

2,0% em 1984-85, e 1,8'?; em 1986-.137;
durante os anos de 1986 e

19~7;

(4)

(3}

a LIBOR uermanece em

a taxa de juros oara

7,5%

empréSt_!

mos a taxas fixas é de 10% p<1ra os empr-éstimos desemb6Isados em 1983,
9% para os de 1984-85, e 8% ~a os ele 1986-.87;
~ricanos,

(5)

o l?IE, em termos de dólares

cresce 9% em 1986 e 1987; e (6) a eXfOrtação de produtos e

serviços

cresce em 12,5% em 1986 e 1987.

y

Inclui encargos e juros Cb FMI em di-vidas a curto prazo .

.Y

Inclui recorrpras do

~

em 1986 e 1987.

i( Tnclui US$4,0 bilhÕes a serem refinanciados.
~

Erri- relação aos errpréstirros bancários ccocedid:::ls ao BraSil que estejam pendentes no correço de cada ano.

.::o

~~e:ução .. ão ~f're~cntd<lub "'
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Quadro 11.

Março de_!98)

Brasih Acordo de Extensão, Critérios guant:itativos para a
execução para o -período até Dezembro âE! -1983

Atual
Set.l982
{Em

Est.
~tas e Limites para 1983
r:ez.l982 -Jan.-Mar
Abr.-Jun.
Jul.-Set.

Out.-r:ez.

bil.hC:es de cruzeiros)

Limite da necessidade de enpréstirros d::> setor

público não firiail&iro
L1mi te

7,140

1,200

3,200

5,000

7,000

3,500

.g_,_o.so·-_

4,6'50

5,150

·s,soo

na e~ão de bens dorrésticos l,.iqui -

dos das autoridades m:netãrias

2,415

(Em rnilhCes

eonversão

6.millati va

nas

Ce dólares arrericanos)

reServas liguidas

internacionais das autoridades nonetárias

-1,560

-1,500

-700

2,000

3,000

4,000

6,000

3.0

6~2

9.4

12-7

Limite nos deserrbolsos de nédio~ -longo e

alguns, selecicnados, de curto prazo da
divida externa dos setores público e privado
(Em

porcentag=m}

Neoassidade rnínina cumulativa para a desvalori-

zação real do cruzeiro em relação ao OOiar
Fonte: est:.imativas de funcicnâti.os éb Fundo

~· l~

=o• .Sa rlipldo c:raacl..,ntc aconô!illl.<:e>. que foi
aW<J.li•d.o por aubat.andat• i~rt•çi:>ea de c.o.pH·ll e ~ecno)091A, é
evid"n~• que li ne.,. . . irJ.o que ae 10ude A onu. ...S9!a econ&uca
do
llr••il, incl\>indo wu. redução n .. de~ndinc:la de o~n.u:.H•o• externos e • nec:eaaldAde de 111&10r poup11nça do..eni ""'· U J.II>POrtantea
•didu' de ajuet..a...,nto, que começara'" a ae~ toll.ld11~ no hn.al
1'79, reeult..ar""' 011 IIOderad• ro:duçio da t.axa doo 1nflaç~ .,,. 1981 e
n• 11tu.al cor.ota do bAlanço de P"9"""'nto• 6o Br.ull, ~. ao_,....,
toiJIPO, di-.J.nulr""' o ri~ do cr<Oaci~~ento ec:on6..ico. O.:vido .ao
to notivel da• ux ... de 'uroa internAcionds, i dat.erior.çio du
condiÇÕC!a da co~rcio, e ao cnfr•queci_,t.o da de.....,.,da c:.t.crnA, eseaa ...,d.id•a de ajun.a..mto for..., inauUclentes parA redu~ir o d~f!.
clt da conte co>:rcln.e a ua n!vel que poder!• ser J~~Ant.ido A prazo
-.i!dio. Quando e atitude do.s. Nrcados Unan=J.ros 1nU:rnac1o:>Ais
e• relação 010 llre•il ..udou. no ae<;~undo ae•~t.re de U82, o,. eutori
dados vir..,....ee forç•d.,. a ut.iU>=•r ,....... paru substanc:iel da's re,.c!'
._,. in~rnac,lonlt.!.s P•"" eorvir i dl.,.J.dOl exuma do pa.[" dentro doe
pn>:cs oetipuhdoa.

.,..,.!!.

As aut~id.,deS bll:llsileJ.J::'a~ .eodour..., um a.q:>)o progr"~~~&
oconôod<:<> 11 ,.;;diO prall:o, para~ qual eolicitar&a o auxilio-do Fun•
do, no -nt.ido de ter o Nxi1110 aceeso "o• recUJ::"sOe do rucdo n<1 pr!_
-ira "tr.,nclte" do cr"ldi to, acb .et~ f•cilid<lde_.l_de_ (,'-~en:oio do F1.1!2
&:>.
A a~ .. eio julga que tal progr•""' just.iflcA plen<~CJCnte .. obten•
çio do apoio do FWidO.

Na ÃJ::'ea externA, o prlnci~l ob~vt,.,.o d~ ?~".,>:-'""'.:; ~
....,<luçio no <lihd.t d;a cont;a coJ::"rUJtc do Wlanço de P"'l'"'••:mto"
d<>
araeil. de t,!.L do PIB""' 1982 par& 2,2\ e10 l9BJ e, e.,...n~u•l...,ntc,
pal'a l,OL e111 198~. Eete cor~e na utiliz<~çio de créd1to:o externo•
dcveri pl'ovocar uma redução no 1ncUce do ~uviço da c!Ivid;a .,., rel!
çio ao período do pl'ogr-a.... De,., tll~ll levu a ""' acilnl.olo de re·
-rv.eos internaeion•is, d~ois da qued4 ~ubatanCJ.AJ_ oo:orrid.et em 1911~.
Intern11""'n"e, o pro9ramD pr-ev-ô UN redu.,io na 1n!la'i':ÕO
de 1001. durante 1982 par• 70\ eJ'I 1~83, e eap .. ra-se reduz!• la p<lr4
20\ no finAl de 198~. Cevido 1 1U19nitude doi. ejuSl.C'~ c~19>d0s om
curt<t prazo, é iq>roYl'II0\'1 que a econcml.,. .apl'eu:nte, q""lquer zecupe·
raç:ii.o &10 l9Blr peri10, . . r&torno A padrõea IUI.ie no:naua de cread·
-nto é proj&t.ado p.ar.o oo anoa de UB4 o 1985.
P&ll:& alc.an;.c • .,.,..,. objot1voõi cxtorno• c domi'et.icoa,
l neceea&rio 'l""' oeorru. 11Udanç11s oetruturd• de vulto na e_ccnolllia,
Doecllt>olaoe par• cone...:. ,_.....,., .... r roduzidoa, e ••per•·•• que A
peup~~nça doooéat.ica bruu a,_.,nto o oquiv•lent"' • ~-1/2 pontóe per•
0111 tua1• do PIB durante 1U3-BS, o que deveJ::"ii aUII>Cnt•r o lnd~ce 1~
veiau-nto/Plll, .,;,;,,.,. .. da alt• nduçio na c!ep<:'ndCno:111 de- capital
eet:>:~~n9c~ro.
Colo<> apoJ.G 1 cd.,çio du condiçõos_ p.,ra "" c:reec1'""~
to econô-.J.co .. ,. U84 .. ~ postoJ::"ior-ea, .,,. aut.oJ::"id.i.dea tQnc:ionam
complo,...nur o oeforço oSc tnveeU-ntO co• """dlc!ee quo VUem a tO!
"""' " econo:o.ia -.&J.e .. u=.-~- Tai~ -didaa 1nclue111 e J::"eduçi.o no
corpo do aetor público, e o "'"forço do -caniaO!O de preçe atrav.:Os
da al.IIO.Inaçio dos eubal~ o rext.riÇÕGa, inclu:olv" d'>sque so apl!,
C&ll &e &eU>ll: axt.erno.

o progra""' e=on~co 11dotado polo governo br.uile>ro
cont:""'Pla ..- raduçi.o su.:.......,c:ial e i...,di<lt.A no desequU!brlo exte:rno. A HJ.ssic obme~vA, =m aat.ht•çio, q~ <1 ""'!orla daB ...,dl•
das nece•s.lri•a j~ fol 1:-;.te...,ntada e, conxequente...,nte. •eu re~u1
tado seri. produ:ido deo.&, o início do pli:Ogr"""'· A& pri'""1"'a"' ,..._
:::: ::::::r

a:~~::7 ~f;:::~~::o~e:e~;;:s:~:.:d:~:,;:;s~;:

do set.or piiblic:o dew~i ae-r reduzida de ll,S\ do Pia em HBZ
par.r. 7,9\ &'J'I 1903. N.,s..._ scnU<l.O, desta<:~OI-s" e indexaçi<l, rec"rrL<'I\er>.t<! introduzid•,
o~•
d~tos
.d<:>
~mp<>~to d<• ~end~,
"-" •u-ntos doa >rn;>O~to• ,,. "lrios pi"'dutos e uan""'çõ.o~. <' o O:OI'U
•'Ult.osc r.as despt'sas d<o ~="n1stJ::'4,i.O ccntLal e & ~nv-cst11'><'r,t:cs
na,. empresas csUtalx.
A MJ.u;;io v~ """'" bons oli>Oiõ " 1nten.,~o das 11Utorid11dca
de enuJecer a politica ..:~etlria .,,. UBJ. As atuai~ aHa.s. taxa~
reais c!e Juros no créda: =-rcl&l e industrial refletem, entre
outr<Os fDtorea, os eubs!C.:.;s l agr1cultW'" e ~ e><Portllç:io. A5 "'u•
tor.l.d~des dover.. port<ln<::, ~•r el09~ad;o.e pOr ~u"' re<:"en~e ..,d>d<~ de
J::"edu:ir- aub•tan<:i<~l•o<mt~ '" subsidlos, hi. mu.1to criados, pDr<l o
crédito bancãl'io a<;rieol11. Est• ,...d.ld.a cle"el'lio produzir resulLDdos
ni<1 4penaa no ~•ntidc c!e :*.:luzir ao: 't.<IXDII de juroa p•rD c ·.:zéd.ito
~nduetri•l, .,.,,. tubem pa:;o. tono•r 111&1• eUclcnt:e o c:on~ll:ole da"

•utozidedfla !J.n11nceaaa sobrn a ""?"""i.o do ""~dltc l.>"""&no d<>..,;.,..
t.ico c aUII •J.oc<lçi.c. Alé"' dhec.-. "' rc<lu;;.i.c da necaaaldad<: d.<.• orrvrõ-!
t.11110• do""'"-""' p\ibllec deverá pe:nu.Ur :oo setor privado aceno 110
~d'-to do..Oauc:o.
Contudo, cm janei~<l;, l'S3~ "" nnceseidAdna le<;li>S de
r•••rva e o cu .. to de e.q:orésti""'a .:..andinox donCsU<:o~ forll~. reduudoa. Jleeu -d~i.... pode"' gerar ~!<=~toa q...,. enhaqueçarn <> progra""'
econóa.l.co. Enquento e-xi'surcm Ó<o""'luilibr~o• sub•tllncl.·-,. interno~
c exUmo•, •• t.A>UIIa do...;•ue..• Ct. juros ~vem &eJ::' en9ren,.du .r.oa
trab.,lhoa de e•tlmulo ii poupança !J,nan.,...irll, con.:role da de"""'d~
de crédito, c fave>i"ecu.. nto de en"""adas conUnuadaa de cApitd e"·
t.r•n9"'~ro.
A r•epei~o da""'" Últ.uo:-, o J::'~U>O ;> .. e~endioo para den•alori>:açio J::"eal do cru~eir<> teJ::"á ~çuc;o.çôes para 11 pol!tic• dE' ta~"$
de jW'Ox intern11.
Deve·•e nq~ar .,.,., qu:.lquer ""'dida que ....,~ .. nl>a
es t.a~as de juro,. artibe.i<~l...,nte ~ixu.. AWIIf:nt_ar.i. "" dif~culdadcs
p<1ra •e CUIDPI'ir com o& tetos eeu;.uJ.ados para os bens l!qu.1doa do>Riatic:os n,o acortlo c!e extenuão ac:.:.citlldc.
como parte do prosr~m.~ eC'Qfl.i&otu:co, as au:tor.id<ldez bJ::"a
sileiras efctuall:= znudançu aio;nJ.!.c:~ti,·Aa naa politica" de preço
para refOJ::'Ç<Ir 11 "itua.,io Un&nceH~ d= eJOpJ::'eaas ea~ataJ.:o e, mais
amplA...,nte, eaJ::"G ...,ll><lru a alocayio de recuJ::"sos. Neue ~õentido,
x~o de paruoulu importi.ncla o~ rlrlos a;lu:s~es corzeuvos de pre
ço •inuodu:1doa recente~r~Cnt.e e c ;111nc das autOJ::'idedes de au""'n~,
os pr-<'<;0~ do~ c-orrbu~t.iveu, em<;~<:~;.. e>: :!<JJ'OHIM.d<l""'n~e 20\, ell'.
~ez~ ~.,.,1,., dur ..."1te_" ..,o de lH:.
A :'.>.ssi.o eon~ide~a. hvor~""
"""nle a >ntcnç~o das a',JtC:~dol<les "" el~::..:.na.~ t"dos .,., ,.ub5Í3H.ob
na e<"onon:..u dur .."1t": c pe:lt>do dc- o:~qr .."-1. <"OI"' "~~-..:;:." d~ uata""-'
te> esp""'"l qu .. contlnuarã sendo w·~esa~taóc ....,las l'ir .. a" <•concfO.lC<
Jnent<o deprimic!ll5.

A'!> re-centes !>Od~!J.ct~~O .. a d<o !ÕrmulA oüc:1al d<> nU•
nos representou UJM d.>.!leil <lec>i~~ pc~luca P-'"'" "" autorid~dca.
Enquanto q,e a toud..,ça oer~amenl~ ~eduur~ •• prcssõ .. s ~obre c:ust(ls, em eomparaçà<> com .o !õrmula '-'~e-u<:r • ., novto fór .. ul~ continu.oll:i.· oentl>do, a )lroduur a.,...ntos ""-'5 d<- ••UJ::'.ius ""' l~B3, soL ••
1>1p6tcse~ <k- 1n!l.oçi.o do prc<>r""'" <:o"ÕÕ<"..>co. o de-bçnvolvuoentu dA
conta u'õri~ no etona•ta Hri d~ i11portincil cr,"hl poro a p~o
, lltnio obl~~vou u ••dldn t0101da~ para 11.,1Ur 1 ~•n
conto uli.rtc no utor piibltto. hem co"'o IS hu~coes
das auu•ldad<'s dt alt•ncar ••s~ltodo sl11llar no utor p•ludo.
ur .. is :u adorinci& 1 uven• politica• •onetirtu e de cridito.
C rts-1~~~~. n"ssu ctrcunst:indn. d•v•r:Õ ser 1 crtH~O dt a.ator
tn~rch na econo10i1 e au•ento no ~otatlvtdade cit npregadc~. Porunto, • I!>Ssio apl.oudt a tntencao do g~•e~no de pro~o•r• tsforcos
1>1ra n:~rnar 1 u10 shttu na qual os uli~tos sej111 dta·•.nados
atn•Õ•ue acordos colettvo>.
g~na.

cte~ntc n

A •el~o~h projeto da paro 1 bahnn co.,erctal t
0
bahncs de paga•entos til conus corrent•s do arnfl durante o 11 n
••Iro &10 é, substancial e dtpenderii di adocio d .. pollttcu
od!,
<IUidU ~e taxas de ci•blo t dt111nda tntel'na; presu•e·u
ua~i ..
quo ~•·'n rtstrlcões coatrci.als ~ ca.,biais e t. ... s 11íiltiplas de
ci11bioserio ••ntidal. No segundo H'"ntre de 1982, H
awtorlda
d~s <""eclra"' a .ocel~rar 1 tau de dnvalorlutio do cr~utro
;
pretert.. • continuar' .:oa 1 •u•• poHtlca duNnte 198J. auvolori
zando-• 1 tuas que,.,,. 10idh, re$ulte• •• u•• u n que nja eq 11 ~
valonu • no •in1•<> 1 ponto ptr<:<'ntual, por 10is. actu da
tu;
d" lnf;l~ia. Desconundo-se • infhcio &'kterna. n u politte 1 po
d<'ri ,...sultlr i.u101 desvalorincio ehtt.va real de oprol1•1da 1unt;
20 poo çento durant~ o ~no da 1903.
O ~lste101 brasileiro d~ com~r<io t dt P•9•~~ntos
;;
olun•:t compl~•o ~ envcln ~ultu di•to~eõu t ~estneau. ~c,.o
1 •lt,>:ao utFrn• tstii ~el~oran~o, •• autorld.odes tenelo~a,._ • •,.
prtnc':•c • reh•ar as rBtndoes is iJOpo~u~ões quiRtltltlvu ro
inttroae de crese•mento e ef1tleneto eeanõ,.in. De quolqutr
•o
do, u rutrteoes co•ar--chh e•htontes nio serio 1ntensHteada;
""'" r~tr• r~nTieoes ii. h>POrtadiu tntroduzidiS. A Kluio ob 5 e~
vo , , .. que IS outortdadU t~nctona• ell•inar viriu rnt•lcõe~
co•~•:'ais de "'tnor ""'o bt!O tO!OO toou •Ülttphs de ti•blo duran
te o :•l•tl~o ano do acordo e que 11101 dehs j i foi abolida. () 1.,.~
9rtss: q~anto i tl i,.lnocio du •edtdas c••bhh eo1Hont05
ser

i

Aa "utcr1dadea co""'roJrW~ter"•·•e " elUUn•r

.a•

med1da5

liat.Ac! ... ,. "ci= noa Iten• 11), (2), (la), IJL), t 13cl du~ante H8~.
• pOetem inicillr a <>Hz.l.nAçiio c!es dc,.,>.ia..,.. hbl. Do. qu•lqucr tor•
""'• todas "a roatri'i'ÔOS c&mb1a1• • ta,....a múltipl'.o~ d" <:icob>o aer~c
eUJIIl.n3d•s eto& o flnal do pl'O'J~"""'· Ne11a.u cJ.tcunatincl"s, 1 !Uez~o
propÕe q..., seja concedida aprovaçiio teroperizla i• ...,d~das d~
ll) " !3e). Niio • .,. ll:e.:o...,nda aprovar a pr.ític" diacnhtlnató•l• de
taxa.,. mült1pla• q,., se de~iV.O d.o tau.çi.o de oertOA produto& IR&nUf!
t\lrados e>:pOrtDdos pera oa tsudo5 Unido~.
O llraail eot& Uab~lhando hr...,....,nu. junto i~ comuni~
dades b.o.ncill:.laa intarn11ci~nais p.in·11 a obtenç~c. c!c novo"' e"'''rêau -
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""'" e recicl.et.ge"' da• dtvtde• ;e. l.o:>~o e eurto pruc,., be"' como
"" a ..anutençio de u10 '"'c-es•o lld•qu11do dos b""""'" l>r••:ilcJ..rO~
-~ca4,;..o. ..onet.irJ.os ••tz•nqeiro•.
UM suceou1o tou.l n"""""

l. Cornpr"

P""
""'"

~-

"""'"""'!!.

cl<l

Prlmc1r.. Tr,.nehe cle.crêd•t<>

Ill. Corl!'ult.a sr>qre O IU:ti90 IV
l. o fundo tom~ e~t• de<:! são ~o~ rel .. çic .ii& med~d•a

.o Dzasu solicitou U~~>a compra cqu1valer>t<' " sOR •••
375 11\ilhõe~. que ~ o valor equlvalent., i:i Sull ~>r>-

""""'\ds br,dl~!r<UO eom hue "'" MU9<:< \':Ili,

2~9.

di-"to" ;; nee<>•&'do pau. '~'"" <o progr""'" eccm6wJ..c<> bu.a~J..,lro ,.~.

S•-

qôc-• 2 e 3, e, .,0 concluir" COn"ulta 'l<:lbre o llrtiqo
XIV de 1~82 c;<)111 o Brasil, i 1"" C:.. Cr;m,.ult.a •obre o
ArUg<:'l iv de: H02 eo~a o !lu.ul. e:o"du.nda r.ob a Oee!

j& viliivc:l.

concluindo, u ll.utoridadc• br&~1leira.o. in•cl.aram a i~
pl"""'"""'çi.o de Ull\ programll Ir II>Ccho pr<~ZO para redudr e desequ1Hbd.o cxt.erno e interno que, junu.mcnte com i"'!'.Ort4IItC& I'IOdific•\ÕC~
eau·utW"Cs na CCC'~Om.ill., deverli criar a b""" par" • r"euj>l'raç~o de
.,.. ercscilll<!nto •lstelllitico de produçio c empre<Jo. Nio h.li dúvid.., qlle
a l"'Ple,..nt .. çio deasl, progra= "rrt>lcioso sc.:di dif'rc.J.l e e><J.<Jirii 9ra!!.
dei' c~fOJ:'Ç'OS d.os auto~id.•dc~ brilo&lle>U•· A MU~:iç acrudn~ que· o
progr"""' .;; adequ .. do .li ob.~cnc;:ão dos resultados de5c:tUos acu·.a.

sio Nch SJ92-(77/63J, adot.od" ""' 29 d<! &bril de U77
(fisc.dização SQbre PolíUc;.. <!<: ":alUis C::o.·•o<uai~l.
2. O Fundo '-'-"!1" o llr;:.,al "elUO.l,~r, o c.;U$ r.S.p1do
pou!V<Ol, a taXllçio cm certos ;>rG<!utos >ndustrid$
de e~port<~çio p<>r3 pdses ..,<::.t>r<>• do ra_.,do.
con~id~
rAndo ....,. c~rcunat1onc~aa do &r...,~l. o Fundo concede
aprov,.çio d"a prS.tlC'llS ele U><.OS cc::ilti.Fl'"s; e reatnçõea c<~lllbJ.IIi& desc~itu nos !'(>ntoo; 1, ~ " .] d~ pág-~
nll
27
do
EDS/03/)J (ll/2/83, ~ti ;l:'" ól' 11.90:0to

1. O ']O~.,rno bra,.l.lelrO solie>tou um ücordc de exlen•

aio por Wn pcrlodo de tri>• .,.. .,•• .o pJOrt.u d<" 19 de
mar~o de 1943, p11ra urn valo• eg,;.v.olen~ ., SDR ....
~.239.375 JI>J.lhÕu.
2. O Fundo aprov• o •cordo d<l

'"'ta<i-1>"

0585

e.~:...,ns~o

.._.,.,=

r<!"'''"""·

de 1 ' · ' ou c ti! ., t:nal1uç~o ãa r-nmc1ra
fe1t.o dcnt,ro do .. cordo de a~~ens~. prev"l"~""~" a
qu,.. ocorrer pri...,,ro.

3. O Fundo diapen=a., hnúu.:;iio =:onu.e... nc:o Arti9<> V,
S<>çio 3 !bl !hil.

Denuo de".$"' CO'ltext.o, "" se<Julnt<>s d"~"=õc:o !cu•n· nupara •erem pr<>pout•• ao C'onse1ho E>tec:.ut>vo par .. adoçio•

AP!:NDICE I

Relacionamento do Fundo com o Brasil

stat:us:
Quota:

T!tulos d~ cruzeiros
brasileiros do Fundo:

Departamento .de SDR:

Artigo XIV
SDR 997,5 milhões

A partir de 19 de
fevereiro de 1983

Milhões de
SDRs

Total
Dos quais:
Financiamento
compensatório

.1-,496,3

A partir de 19 de
fevereiro- de 1983

MilhÕes de

Alocação cwiuiláti
va líquida
-

358,7

Titules
DistribuiçãO de ouro:

Por cento
da quota

498,8

~Dl;is

50,0

Por cento
da quota_,_

3,2

100,0

o-,9-

O Brasil adquiriu 376.565,569 onças de bo.ro puro em quatro distribuições.

Distribuição direta de
lucros da venda de ouro:

US$69 ,9 milhÕes

Taxa de câmbio

Cr$278, 70 por US _dólar (compra) e

(3 de feverei.ro, 1983)

C:r$28'0,09 por us dólar (venda)

Oltima cons-ulta

Agosto-Setembro de 1981, finalizada pelo

(Artigo IV}:

Conselho Executivo em 13 de novembro de 1.981.
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APENOICE II

BRASIL - DADOS 8ASICOS

J.rea e população

Are a

8.512.DOO km2
12 5 l''il hões
2,5%

População (meados-82)

Taxa anual de crescimento populacional (1978-82)
PNB per capita (1982)

DES 2. 220
1981

Origem do PNB

1980

Agricultura
IndUstria

13.0
34.Cf
16.1
5.1
31.8

12.1
31.9

8.2
13.5
5.1
9.3

8.9
13.2
4.0
8.8
7.5
2D.. 3
5.9
153
19.5
22.5

Comêrcio
TransPOrte e Canunicações

Outros

( per

cent

J

Proj.
1982

Relação _com PIB
Exportação de Bens -e Servfços Importação de Bens e Serviços
Deficit em __ transo;~ções correntes
Receita da Administração Central
Despesas da Administração Central
Dívida Externa Registrada'final de ano)
Pagamento total do Serviço ·cta Dívi'da Externa

- -o;a

19.D
5.0
15.9
21.1
21.3

Poupança

Investimento
Dinheiro e quase-dinheiro (fim de ano)

7.3
12.D
4.5
9.1 7.9 37
21.36.3
14.5
!9.1
24.5

Mudanç-as anuais em tndic_adores eco_n"ômicos sel_ecionados

PIB real per _capita
PIB real -·

PIB a preços correntes
Despesas Internada preços correntes)
Investimento Fixo Bruto_
Consumo__"S/
Deflator _p:s
PreçosdeAtacc!do {média a_nual)
Custo de vida
('"médfa_anual)
Receita da Administração Central
Despesa da Administração Central
Dinheiro e· quase-dinheiro
Dinheiro

Quase-dinheiro·
Ati vos Tlquidos· do Sistema Bancãr.io
Créditos ao S~tor PÜDT,ico liquidO
Créditos ao Seta r· P_rivado

5.3
7.9
110.0
110.4
(118._2)
(108.4
94.6
1D9.2
82.8
124.2
86.8

n.o
!71 .6)
72.9)
85.9
(
)
(72. 7)

...

-5.9
-3.5
101 .8
98.2
(86.0)
(101,4)
109.1
113.0
105.6
91.3
126.7
112,9
\67.6)
( 49.1)
128.9
. (299.9(103.9)

-2.4
95.0
94.9
(90.8)
(95.8)
95.D
94.Q
98.0
1D2.2
103.3 y
115.1
(70.8)
(133.9)
116-6
(176.4)
(107 .6)

)vlar<;o

d~
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APEND I CE- I I
E}(portaçào de M~rcadofl~s (FÓB- em D01ãres NOrte Am.}
Importação de Mercadorias (~OB em Dólares Norte Am.)

filianças dà Administração Central

Receitas
Despesas

Superavit ou Deficit (-)

Financiamento Jnte_rno
Ba 1anço de Pagamentos

~

_1980
32.1

1980
-"""l"""""

~

15.7
-3.8

27~-0

1981
1982
(Bil hõe'S'"Oe crUZéi-ró"S}

1.220.1
886.4
333.7
- 333.7

2.334.2
2.009.2
325.0
- 325.0

4.719.3

4-~~~:~

}!

- - 635.3"

-(Milhões de O [ S)

Exportação de Mercadorias FOB
Importação de Mercadorias FOB
Rendas de Investimento (líguido}

Outros Serviços e T!:_anst:erencias (liquido)
Balanço de_ Transferencla e Contas Correntes
Capital de longo Prazo {liquido)
Capital de Curto Prazo (liquido)
rrros- e Omissões
Mudança nas reservas internaci pna is_ H qui das
oficiais (aumento ~ }
Posição da Receita Internacional
Autoridades Monf.tãriãs- (Bruto)
Autoridades Mo"netãrias (liquido)

15.459
-17.633
- 5.081
- 2.325
- 9. 586
4.905
2.391
- 313
-2.602
D[Z 31
1980
5.419
4.068

19.784
-18.765
- 8.083 - 2.260
- 9.324
9.040
].357
- 354

18.283
---T7 .581 -~í0-.441

-- 3.300
-13.039
6.567
903
512

719
-6 .. 863
DEZ 31
DE 31
1981
1982
(MilhõêSde DE S)-6.450
2.992
4. 904
-]. 360

l./

Exclui lucros reinvestidos"
_
.,
__
Não inclui juros e i:orreção monetãria- no débito pUbliCo. nem transferências para as
autoridades monetâ"rias que somariam Cr$ 331,3 bilhÕes em 1980. e Cr$ 250 bilhões.em
1981 e Cr$ 635 bilhões em 1982~

y
_y

Inclui uln montante desconhecido de···verbas orça:ner:Üi:rias....i5'o
Sistema Bancãrio
lnclui mudanças de ésto9u_e_

~I

utirlzadas.

§_I
É/ Inclui' alocação de DES

?./

Exclui mudanças

em

va.lQração de hãveres em ouro e aquisição de ouro
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APêNDICE III

Brasil: Indicadores Econõmicos -e Financeiros selecionados

Est.
1981

1982

Período do Programa
. 1983
1984
. 1985

Renda Nacional e Preços
PIB a preços constantes
Deflã.tõr do PIB
Preços ao Consumidor(fim de periodo)

-3.5
109.1
95.2

Setor Externo
ExportaçãO f. o. b.
Importação- f. o. b.
Importações exceto petrõi eo
Dívida Externa PUblica e Privada

15.7
-3.8·
-15.3
14.1

'13 ,4
-12.2
-18.0
11.4

8.9
-18.5
-20.9
11.7

Administração Central
Receitas
Despesas y

91.3
126.7

102.2
103.3:!f

106.3

Dinheiro a Crêd i to
Crédito Domêstii:o 4/
Setor PUb 1i c o
Setor Privado
Dinheiro e quase Dinheiro (M2)
Velocidade (PIB relativo a M2)
Taxas de juros ~/

-

128.9
(299.9)
(103.9)
112.9
4.4
97.2

-3.5
78.0.
70.0

95.0.
99.7

116.6
(176.4)
(107.6)
115.1
4.1
114.7

2.0
49.0
40.0

28.0

16.8
10.6
3g_1
6.4

·zs.5 ··

4.0

20.0

12.1
10.7
5.8

80~

74.3
( -37 .5)
( 89.5)
76.7
3.9

c:::)
...

C:::l
... )

(

(

)

(Em por cento do PIB, ai

Necessidade de erripréstimos do Setor PÜb1ico_
Financiamento Oomêstlco_
Financiamento externo direto
Déficit em conta cori-enteDívida- exte-rna Pübli ca- e Privada 6/
!ndice do Serviço da Dívida 7/ Taxa_ de Juros ?J
-

12.1
(11.0)
(1.1)

13.8
(12.7)
(1.1)

4.0
23.9
66.2
38.3

4.5
25.3
84.5
51.9

2.2
26.5
69.2
41.5

s;o

4.0

(4.0)
(1.0)

(3.2)
(0.8)

1.5
26.4 .
59.4
34.7

1.1

25.5
54.8
29.6

Ba 1aoço de Pagamentos
(bilhões de dôlares norte- americanos)
0.8
-7.8
1.0
1.0
Despesas Oficiais Brutas usãveis
{meses de importação de mercadorias)
1,9
1.8
3.7
5.4
1/ Dívida_ de médio e longo prazo
_
__
~!__Exclui transferência para as autoridades Monetárias e juros ·e correção Mónetãri a da
dTvlda piíbl ica
3/ Inclui um valor desconhecido de apropriações não usadas
"lf/ Ativos domêsticos Hquidos do Sistema Bancãrio
_
"fi/ Taxa anUal em fim de pérfodo, letras do tesouro de 91 dias
'6FEXtluí divida de curto prazo e uso· de crédito do Fundo
If Em % de exportação de bens e serviços

O valor dn ••porhcàu u dÕlaru norh-a11or_it~nos utá
projetado p1r1 IU!IOntlr $,91 011 UaJ, bHU~O 1\0 IUIItntO de ~~ noS
prHOS e d .. S~ no ~olu.,e. Uu re~up~ncoo ooois fort .. do
econoooh
•un~hl e a cont1nuocio de uu poHtico interno odequ~dl, do•e p.-o
<lul\r 11111 ta~• de cre"i11ento 11nuol 11idh de cerca de lU. no ••lo;
dn uportadits u 19BI t aos.

M E T A &

U• auunto na poupança 1nhrna de H,51 dn PIB e•

1982
pHa qnu u~ •• asJ. IB.S1 ""' 1984, e 2'01 .,,. ltos. i a •eu. 1!
to per1111t1ru na reduçio no def1t1t C/11 conta forrente de 4,~: <IG
PIJ e• 1982 para 2,2J ell 1983; 1.5:1: n 1984 e U u 1905.

2.
.,r nperadc;. u• dee1In1o ubJtantlal na uu de inflaciGd~
r-ante o perio~c do pro9ra11a. A UJ<a de infloçio anual no f>a cc P!
ric;.do uti prc)eUda 11•r• nir de 1001 e• 1982 para ?Ol n
1!12J,
4(11 u 1984 e 20l e• lt85. A •idh da tau <le lnflaçio onuol
scri
de algu101 fo.-.o
alta.

O ••lar du i11portotÕB u• dÓlares "ortc-•.,•ricano~ eHi
projetodo poro decr·,Her 17,H t• Ji83. ~o petrõleo •~po~tado (<e!:
u de II~Udt do tolol du lii'PortOGiiesl i ~•p~rodo um decrhci110 de
14,H no Hlor, coooo rcsulUd~ de ~•• r .. ducio dt n nos prteos
e
de 131 no vohmt. Em 1981 e 198S o valor total de imporhci>u deve
crescer Cl!'r"Cil de 11~ ao ono. ~ conu petrõl .. o esti prcjHada pira
d~crescer 10% e01 1984o 7,&1 n
l9BS, apeur do~ au10en1os dt prt<;OS
de 5~ e 4,&1 respectivamente. Du,..ntt o per'iodo do pro<Jr&lla, ii u
perada que a produ(~o interna de petrõleo continue • upandir
UIU tau media ~nuol de lUis de 20L

••h

O ta lanço de pa<!lllentos nti -~ro_g_rlmado pl~l 110nru 11111
vindo do defHit __ d_e USS 7,5 ~ili!On e11 198~ pora o equll!brlo e~
19Bl e nper .. ns de USS 1 bllllio e UU 1 b11hÕes u 198~ e U85,
respettlvuoentc. hl au11ento trlrh 11111 rl!'duçio no índice da d1•_!.
da e~terna de H1 e11 1982 p&N ~~'!: e11 1985, 11111 queda no in~lGt d~
ou11ento do <D•o~D,.Ul•~nto dos bAnGos de 151 n 1982 poro cerco de
41 .,,. 19SS, e~~~ ou11ento d4S rl!'s•~vas ll<!~l<!os internacional~
de
'""" uti01otiu ~rovlst'rh neglt>YI de USS l,S bllhêe~ IQ flnt'
d•
1902 poro u~ :a1t\Yo ~H 1,& billlóe• ao finol de UBS.

P

~

oJ r c

9 L

s

O~;! real esti projetadQ pari dec11nar 3,5~ ""' 19eJ, re
tlotlndo p~nte 1 deHCtleraçiio no consu•o tnurno e no 1~
vestlaento douto~ pÜblico. J. recupero~iio do cr~Hi,.erito econõ•j
co i espend• e• 1981 (21) e 1905 {4:).

1 - Polit !c11 do Set:· PÚblico

•J Tetos tri11estrau

~ora01 esUbeleddos nas necn~ldadn
d<!! fina~cia.,Pnt~ t· SPtor pUblica nio f!narrulro. 1>•!
tndo·o a CrS 7 t•tlhÔe! ... 19SJ, o equ>vahnte 1 ?,9~
do PIB; c11 contrHte essa ne~eu1dode ~tingiu 13,9• do
P!S u 19S2. A .. ,·9inc1a i dPCrfo"!!r para ~~ do PIB "'"
19?4 e par~~; e• Jq'!.~. i. ddlnlç•o do setor
ptrblico
inclui a Ad•ln>S:••.;ao Centr~l. fundos tHtchts t Prf
gr~ma~ ooer~do! l""'vês a~ s>:te,.l blncir,o,
ag~nc!H
deHI!"ntr41iudiL .!Item: oe ~rev1dênch sotul. u "!!'
PrBH eSUhll. • os gov~.-nPS eHoduoi~ e IIUntC>NlS
Os tetas lncluer> :1 trid>H•• liquldos' do sUttu l>anci
r>o do,.en>co, ~•·eres do suor privado da divida
pQ
blho. diblto ~o••ente d., ""'P•eus estauh, .. f>n&!:
ciuento uterno.

r~cettu do Ad~ ~utra~ao Central dev,.,. cre<eer lt'
~•aado e,. novas Mtdidl'
tri~utãr<o,
que se espPro re~~''" o e~u\ulent~ • quase 1~ do 1'1t.
Juntuotnte tOOI o vi<l"o de •usteridad~ us dtHe"~- 1
11eHodo ~ .. ~~,··:u d .. •e orodu~ir u11 der-i'"''"" no:
neo~Ss>doO~• de eftl•ist,•os do ~d11!nntracao
equ>vahnto o 3,~· ~o PIB

b) As

e• ter•os reais

4

~A

t .. o efelha do tH•I. oplicivel ao ale11tnto uu ••rii•tl
do dlv1do nttrno ;;;l.Hil, i est••ado tm 11~ poro o pri'"e!
ro se01utre de 1981 ~ '"' 10~ para o segundo H"'tstre.
1984, estas tun fon• Htl.,odos (por U!Otslr•l t• 101~9:,
e par a 198S e• 9l e 7 _; ~.

5 - A entr•da de tapital ~·,ui<lo durante \903 i ri deoendt'

cru
Cl,!!111tnte dos bancos .. ,~rangeiros (I) denmbolunoc UH 1,?
b>ÍhOes dt ~oopr~st1ooo: :o,.p~omet!dos eoo 198Z, e L'5S 4.~
~~
lhÕes de emprhthos a !ere'" co.,ProOietidos e'" 19Bl; [?) rol!
gu• ~gto1 do po~o•ento H dl~•<l• Hntivel cm 1911l, ~ (l)
r.!.
estabele<.lllento dos dt:'isitos e• b~ntos brasileiros no ext~
r\or nos nToris ~~>Ste•:<!!s .,., 11udos de 19Bl.

') S:IIIU'_:ont-•• .. nte, anu11e-~e que o derlt1t tlobll du !I
prnn ~sta.t•i~ de~rnço 3?S. .,. ter11os ruis,
~u·•
C...S 1-9 trlliiÕes e• 1983, Espera-u qu .. ., receltlldll
R•prnu cr .. sça• J1 e• ter10o~ rui~_,,. ~irtude dos •.!!
•cn!.<.:. d<U pr .. ços <!os oen~ e ser~tços rorn .. tldos pelu
nuuis. A• <lespesu <le~e• cair 7S. e• teriiDS
'I"Uil,
prin:·pal•ente e• facto do cortt t• lnwestl•entos.

Março de 1983

Quinta-feira 24 · ?589

DIÁRIO.DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
~.._dota

vi lida d~ soque"~ nu· pre9r11wo BOIPliodo e~
volvendo recursos L'1T!prtS"tdaS seri norO'IolMnU o lSQ
di• ou o iilt1010 dia do,.;,, 011 o prÔ>illlo ~u iitll se
o dn ~eltc•onado nao f<· 'd•• únl. C Brntl consult!
-;~o r.,ndo n.i êpo~• d~ "'"~' •~volvendo rocur>o•
e~

7
1) Os a:·vos 1nt•rnos liquidas dn lutarlllades •anetiirlu
Gevu ntlr suj•ltDS aas tuas trhutrah._ ço11o "" cr!
tédc de deu:•penha. (spera-s• q11e ntes ati vos dt'Crt.!

b)

~t~ _
d~ f•u~~lro 4~ 19~>. os unu .. s ~o~
orD9f'llll uopl\odo nio dev~ot. Hll n
conuntl~cnrt
~~ Fund<>, e-xceder o equ>v•lutr a D!S ~.74l.ln '"]

orHtod~<

]hoeL

~

·

clo\pu•~<lorec~nt••<>diflcaçiodecrrscente,~

jure\ ~ubsldildU AUIIItnur~• slgntf1c~t1n..rnt~ dude
fbul de l!lBZ, e subsídios poro o cr~dHo a~ricoh d!
~e• nr total•ento· elllolnodos lté o final de 1983. Oco!
rtrn u .. b~• reduçiiu e• outros subsTdios coou> ao tr,!
90 e •os derivadoS de pHrÕltoo. Por ~nquanto, Pl'rouns
c•r~: os subsid;os ao cridito de uporh;io. Co11
eH e•:eçae~. n.dos os subsidias de•f'M enar ~li"''"!
dOS:: fi'" CD proqruu

ft'CUrSOT ol'diiii'rli" .,- empre<todo,. na proporção de u•
por u10 ati a• -uquu ~ob eue progr••• ~~inglre•
enuhahnte • nrs z. 795.0 .. tnõn t ent:Oo ada uout
deve ser feito d• recursos ""''rtsado~. desde que ou•l
qutr 100di fit~çio ptlo Fundo da oroporçi.o !le recurso•
ardiníriaç e de e10priiHIIOOS de-e apl>ear•st o 100nton

de, r~)ot>vuo.,nu, pouops ben•.•serylço~ <tU!.._
!ino• oermonece"' ~UJeitos • ·cantr~l~ d~ pr•ço foro11 •-~
"'~nt•:o. ~u~uonctah~nte Por volto da virado do arfO.
o~ pre-;os c-o,.~u,tivci' co.~~.e_ U!l ~rvpo u·rio
ajvoto!lo~
clun"':t- 1983 a u••
oor~ul de 1,5 pontos
prn~!!
tuO'I OtiO'II IIJ uu d~ l_n_flaçio Interna. Todo~ o' subs!
d•n• .. plicnos ou l11pli<ito' deve,. ser ~lh>lnadc' du
ran,.oprr;odo!loprogra•oa

0091r ~,..!
COlO &'

d•

l"

Ou~lau~r •Pdu~~o

do

dH~

'"~o

O OIQ~Ur.~t

~• ~··~~ d~

r.dullr o<

tt~m

.,~··,~1•1

o)~~'"'"·,.

•Plkodo< oelo
dO r~dU(IO,

tes••c•dc• apô• • d4tldaroodificaçao.
1)

~~v•

~ :'·'~'

de SUl

100•d~

que re•u\tor do uqu• '>" ~"" p~!'qrua ampl\~do,
dr ocordc ::om H prn• .1e1 dC· "onv-énlo ConHitut~
v~~ Dr< no•• do ru"~
~<t:lu>~do '0"~los rehnon!
da- c o'" ,..,......,bo 1 s n. •' ~ que n bolo n~o d~ p1ga10e~
to• p n re5Prv., do ' ' l ' ' l "'<'lhonrtll,

3-~ Soquu •ob Hsr pro~••"'• •"Pihdn df.v • .,-~-,.,. f•itos de

""!!

~'~'->'

~•'

e) O direito do Sr . . < I faze~ uquH d~ru•te o H~und~
<' terce t r o ano~ dG pro9rlln ..,PI' ado dP .. ~ rs t •r <~
Jeito • ui esquero~. eomo deur10inodo.

run~~

tro•ll

,, •• eH•

co"'

pOder do Fu!'

f'IA

5uJ~•to~

HO~do

rPtiO~olso

•

a~

oropÕ~Ito

principiO<
na ~po~a

Os~

(j A doU ~Ílld•- pora o re~•boho eo• ruorita ao• ~!.

1 J {i l durant"' qualquP~. ppriodo no qual o•
fi'" do perlodo prec~dl!"nte ind•car que o

nc

da~o•

.,.,u

que< fl~•~'fados cn"' r~cur•o• cotpru~ado~ sob rue
progromo ••pl!a~o Sf'ri no~ot~l••ntt <~~ou 2?Q !lh
do 11e~. ou o llrÔ>I•o dll ü~ll u o ~·• s~lt'donado
nlo for dlo Útil, eonanGo qu~ o rt,..~oho
~eri
feito não dtpofs de sete anos do do:• do UQue.

para
n
rr<•rvH lntHnodonoi< Jiqu>oo< d ..
outona!
de~ "'<>netiru• brullelrH, '"'"" e;~ec;flcado
nr
p>rÕqrofo 1 d· 1-1~01oroMn Hc~'(O ~·-~•r ~•o P r:•~:

to••

lC • Curonte o P•r!o~o do p~ogr•"'• ••Plho~ ~ Brn>l deve
•ntcr·s. ""' eHr•lu c~n5ulh com o f"~do. Estas eon
sultu d•vrll >ntlu>r correspondincu o •attu de of;
ciais do Fundo ao BraS! l ou de rcpre•r•,anlt do
Br;
stl oo rundo. C Br•sil deve prover o r.~n.
at~av~;
de relatôric~ ~ intervalo• ou ~•tu n"•eita<lu pelo
Funda, u.11 hh.lnf-O-r.N•<;Õts ro•o o fu•:o sol>cltt, u

( 11 ) duro nt o qu• I quer ~~~iodo no nu a l o I t t>ll 1< DI:
nectU>dld•• d~ eMpr~~tHoo\ do ~et!"r ~~llli<o. co~o
esoHifioodo no padi9rafo? do ~~"~ron~g
Tê~"''"

b) h

•od>fiCotOrs i

( " 1 J durontt quolQu~r o~ r iodo no nua I ~ I >OIHP doi
01onnj
riOS bra<ll~lr•L ~omo ~<PH1ficad<' •·o oari.Qrofo :'
do w•_roou_ndo l~cnlo ~np~a. nao -~ ~-~~rv•do, c<o

HhOS liquido~ intrrno~ dH IUtQridtdf'~

fÕr11ula nl.,.l&l oficial Qu_! ___lorato

!lecreh~U •~<ente•tna rrdnlrao ~

uu

d~ '"'"""to~"'

uliriH r~• I•, cOn.,derbdH U projeço~! d~ prtçol ~r;
p...a,n••· .o. c~nu ulório da ~cono10ia na<' cr..-,c..-ri
CtSSiriUientt r• ttrlloS rta>s ~"' 19~J ""' v> rtude
do
eh•oc•~ da rotaçio de oooo•de•obra" deHN07'1'9D

:~ ~;~4: ::~ ;~ ~:;u:::::., ~:c~:::':. e:~:~:"!':.,
1

p~

r 1n•t do
a~

d~

""'

r iodo

11- De acordo eom o parõ9raf~ l9 do •n~•• ara. o Brull
con•ultui o fundo na •doçao d~ quoin ... r otedtda< que
o Go•erno iulgup odequad ... ou HIRpro :•• • O>rHo,.;a
solicite con•ulto em drtude do quolo~r cr~tério ~ob
o porii9rafo 4. ach~ noo tiYtr "do cor>t4~ra~o ou PD!
qu~- eh C.on"; \dei'
qU~ o consulto no ~·ogr•rob é <les<'J§
~<'1. l01 odi<;Ôo, dppo>; dO progra .. o a~;·''"" ;:
enQu~!!
~o o Bros\1 !lv~r HouP• • ~~\\Ir sot• . , . .
~·~sramo
~-pi >Ido, o Gov•rno co~~~!ta•i c<~""<~ I une; :• ~~·.:· •- t~·"o'"
>'" 1n1 no t IVO dn C.o•~··' ou P~' _•ol'
[·t r~
:oria, r~litiYO'IIPnJ( ~I Poli:H•~ a• .,·,·:: ~·
~•9!
_ .. u~os de Bruil

~~r:i9•afo 4 do M~Morondn T~tnroo •"•'''· MoPo~>P
l·~

ro ccrt•nnrio. u.. Cf'1ti.rlo de delempe-nh~
fo1 naHltC>dO CD"' u•u tau dt deprttlacoo do cr.u>t!
ro con1•o o di'>hr "oru•ntrdcono que •~ri rll' m<-d\0 no
.. inuo ~ ~ou•••l~nt~ : I oonto otruntv~l Dor m~c oc~

e

~fl)

( .. ) ' e • uto tn•H•.••' Cl•mull~••• dt d~orHTa~ao
do cruu1rc, co01o .,,,..,.,,r1cado "•' oarigrafo;
do
1ne~o ~cm_~rando Teo•,::. nao '"- o~srrvoao~ ou

"'' do ~ •' a de I nf 1 :~ •o I ntrrno
~) ~·

~)

·~l···~oes oo PU~~~ co .. Hchl

t
<'"'~'•l. arao ·~
dodo no remoçoo aa• rntf'1~o•s
QLJintl~··••aS <I~ >"'POHHIO P•r~ (a(illlar a
efiCIÔ!)
<>o • <· :•~H>.,tnto ~eonii-,.1ca. UI!' o~rto "~""'"o dt
t!
ros ~":~·~h' O• ci•b>o e pl'qu•n .. r•<tr>tOU ÇUII>UIS
~trOe t''011n10as durante o prlmPiro an<> do prosramo,
ÕOOH •: lltO>diS CIIR~tal• arÕo ri'IOOVIdU o•tti'S da flllt

duz•e•'

dO

Pr•o~>ooae

s~ri

se :_ r..-vh~o J>l"t'Vato •: oorii9,..~: ~9 do c,oru ""!
ico nio t-ive~ sido t'~'- v ada antts dt JC d~ 190'\"
dt 198l, ou H qu11so.~r ,liu•~l"$ d~
o~•noenr.o
que ttnh•'" sido esu:~ltcldu de acordo com aquelo
rc~.h~o nio fore"' atu••a!la~. ot.

,l para o•

•o ao• n•- ••;•H~O' do
> dr ~~~· '" ~~~ IQ~o

O!

se~undo

~

a~:~iro

d~

15 de

feve·~·ro

dt

ono5 oru ..
19~4 t lS

respecth••~·te. cliius~lH

d~

de

P"r<>4r•
d)

dur~nu

o perTod<>

~r

24 4e fevereiro dt' 19U

pro~ro'"•·

H
f.,vereiro
de<Pmpenho
ad~quadu não tinre~ ,Ido .su~•l•od" em con<ul
u coot o fundo coM :•e•rsto no :-~r.;grafo <9
da
carU an .. a, ou u ,.., ,l:;u~ula~. tendo s_ldo e•tJ
ant~~

de 1985,

or~:;·o"'•

.'"

o:.,..::!;

do anuo<.

~"" l ~u~r pP" '<o dr• o• cu-1! o~ dodo• O<
o•,.c•denl~ 1nd• -~~ .. <lU<' o
1 ,,.; to
c redllQS ~n .. rno<. é"'"! -e-;[.o·C d >c o~ o no

! 1v • du rant t

oro9r1110 ... ~ludo, >ta

Br~

~r.

J~cques

Diretor

de larosliu

G~rente

fun~o Mone

ti rio lnt•*n•c 1~, ~ 1

700 Utll Strtet M.il.
lhs!lington, Cct. l0431

sil:
{i l iropu•e• ·nova-s o. ·"tens> f 1 :~r "'
,. .. ,trll:~r'
e•iUentts PIO p~g••<':os e t~~n,fer~nnas d~ tro~

BRA~It;

(>iil concl<l>r Ho•;;, ~llot•rJrs de ~'9""~n1QS ou e
stJIM •nconsntent., <~"' o Ar>. r~: Vlll. ""

Proqrua Ampliado

'o'"

Anruda •uii u111 co·~~
uM "'""'orondo datada d~
6 d• Janeiro <lP 1983. do Ministro H l"H•nda <'<lo fnsidute do
::;~:.~::~rol do l!.ro<il, soll~ltlr!•. u.,_pro9r01.. ampllodo t

HP!

(,v) "•Pus•r no•~< c. '~tens i f 'c ar as
r e$ tr 1 ~oes
e•Hl•ntes r>H t•p~•t•J:Oel por r•rõts de
bal~n~~
de

P~9aotentos.

Quando o Bra<il
1) o< oDjUilto< e politltu ~ ..... u ·autoridadu do 5ros!l
ten"onuo adour p~lo ~~-'~d~ dt'Sl~ oro9~aru ampl!adt.
b) n pollti<OS ~ MedtdH ~ .. u outor!dades do
tenciona'" adot•r durtntr ~ ori11e>ro ano dHse
nplhdo~ e
e)

Bru•l
~rolJraml

do B~H\I :~• a Fundo rthli.,lllenlt 1 r!
visiics que nrio fe1tol •~•~to ao prn9r~s1o no ~f•:••~
ção dos obj•t!vos do Pr<;•ua e dn politiCH e
mpdl
da~ que as autorldadu c: Brnil adotaróo no segu-nd~ ~
terceiro ano• do pro~r""'' 111ol lado,
~ntend!Nento~

Pora &"Nrar esse •"!~tlvos e ooliticn. o Fundo
MOnl!"tirio Internacional eon~tdt e•_H .oro9rt•• amplhdo de ocordo
co• H H~ulntes _prov!siie~:

o llrn•l terõ o "'"""' 1~ Hcor ~o <undo Ull\
equ1volenn a H$ 4.;'3" " ' "'11~.~.s. su.ttilo ocs n~·~
9ratos z.

2· a) At._
progra,.• a•ul '""~ n•· OHtOI, Hm o conHnt>nent~ d<
rundo. eHedrr o ro"·nlrnH t pr~ 1,?4ú,"1~
lhÕH. ocnundo QuP :• 11qur• ""'{;deve~ e•codH r
equhaltnte • CtS l(l.•n .,(lnoe< atõ 31 d•
r111•n
d• 198l. o t~utvole,.·~ • Df~ •q•.~t'> 11dHor1
ol;;
ll d~ agosto~~~ 19":·. • ~ ~qu>ul~nt~ • 01~ • n . ' "
rollhOe• ~ü ~O d~ n~-~~~ro de )g~~

f~·

,,.pedido

o~

~u•r

•ot-

••••!

progrna •'"rli•do e11 rH~O dHH :•ri9rafo •. "Q"~' suio
vodo• •o..ent" depOIS dP t<>r S>d<• '•lt• • co••ulU entre o fuMr
to 8r.,i1 • ~nund,.oentns terrr !':10 •lrbne<oo• CP"' rel•<•n i•,
~lt<~nst;;nciH nas qua>s Ul< u:.•·, pn~e"' ser rPati•odns

S · à d(rt'>!O do Bro~il ~· :~roprorou~•·Se nas
cobenas por t:~e pro;·•n• onpl i•oo podpO\

tran!OÇces
•u<Pcc

~••

sn sotoent<' ~010 rupe11.•. a •ol>cltaçôo retebldH otlo
Funde depoh d~ [a) I no •glbl lo!l•d~ for'roal-, oiõ [b) u'""
d~c;s~o do Olrrtorta E>~:~ti•• de susp~ndtr
tran•o
çoes, ~ .. ..-~lmPnte ou PHI :onS>d~rar a pro~osta felt~
por u11 Piretor L•ecut lv< di Oirecao l:er_~l. for01ol10t~
t., par~ •uprlodr Ou po•< \i,.hor--:1. t1~gibilldode do
Brull. a~•ndo a nothu-<~• d•ch~o d<' !nell9lbill4!
-- ~e for.,ol ou da 4~cHH oan cons>deror o propo•u ~
do da de .COrdO CQIA C J>••Õj•ofo S_. ~~QU~~ Sob_ r<$• pr~
~rua St'r:Oo rea:t!v•das ""'ente d<"POh da co~sul\0 te•
s 1de f~ • ta ~n tre o Fund< e o Bro ~i I e
entend "••nto~
tor•ot "do Uing1~H c o• rehcio i~ clrcun•tinç'~' n..
quoh toü UQttU podt~ ;H reathados.

6 - O• soques ~ob ~ue prog•.,u ""'Plhdo ser~o feitas nu
01oedas de-outros .,.,.-bi-o! seledoT!ados de-•cÚdo
<ou po!Ttlcos e procediM">:OS do F~ndo t podtot ser
tos em CtS $e, p~r sol'' :oçao <lo Br•si 1. o fundo '"!!
corda r til prove ·los quu-:: do ~•que.

'"2

Eno.

~r.

de

L•ro~liõre,

to10 yf~éne~~ a ~artir de 21 de fevereiro dt' l98l,
o B,..~11 d<"~•alorl-tou su . ,.. da e~ 2l por cento tiP terNos de d§:
lares nort•·--IOerlcanos per <rultlro c e11 lO por cento c• ur•o~
de cruzeiros por dÕloru "'"t~·aNe,.ieono~. Ao 10n01a U10po, for••
~rllld05 iotpostos teiRPOdiriu d• e~portaçio. variando d~
lO por
cento a 20 ~or cento, prlnclool•ente sob r~ produtos pri.,ir•os, "
u~ IMposto sobre rendi•rn:os de capihl decorrentes do "'"~ide,.-.
lorhaçio. Aliot dhso, o tO'Istlho Monetirio N6Cionol
dP<Idni
po<terlor•tnt<' •ob~e ~,. n:aagraroa para distrlbuiçio e01
etapu
dos ;.,postos d~ exportaçio e <IH red~~Õe< no ••Posto dP i•~orta
çio • no crédlto•pri~io i uportoçio. E• u10a ded~io separ•!la, ;

~;:t:t~:;/;:·~~e~:; ::n~:t: 0 ..-e~:::ud: :~:~~

dt cantrlbulçõo.

s2

OIOdif•~•:;io

do politica de_tlxa c•,.,bhl
d•
que_la d<"':<rt~ n~ pori9rafc 24 de nosso carta de & de J_aneiro d;
1983 [doro~•nte clluo&<ll "ct•:.~] r•presenta. Ui c~rto
ponto,
~~~~• anteclpaçio do dnvalor•açio real de ~·u_~~iro que foi
pr~
9rarnd• para ocorre~ ~roduo:•~ntt no decuno·d., 1983. Esta acel!
roçio n~ velocidade d~ reojute tornou-se nectHira nio sã por
~ausa dos re~'!:Hado• decep~>~n:nt~s do b~hnça co•treiol d•
J!_
nelro de 1983. 10n tollb~• p•r cau~~ da i,.port~TI<h de
gHantlr
que os objet >vos da progra-.. tcon"Õ•i c o "'" gtr~l, e portitul•~•e!!
te do Pro~r.,n do setor Hto•no piro 1983, st.(411 atln9•dos
Esta

cart~

[~Quanto n
·~teTiçiies d~ politica descritas
pode• urr eonflrM•6n. al9un• dos crHirlos ~~~ due,.penllo

e.al~u .. n

N~tu do pr<>g•••~ tco•~•lco ,,,.io lhtodos prh
rec'n
te' 01udinça iiiliOlíuta d~ tau u•~lll, os Qulh forae roodlflc~
dos- oo.iio aboTliO esptcHic~do.
-

infh;io
- Hcssc ponto <1" •n:o ~que as •etos de
dtHrltn nt( pari~rafo 9 da toru •ett'nita,. ser •odlflcadu •P!
nas par• 19B;l~ Após "'" recruduo~~to" inHUI u1 10arço de 1983,
u~"""'os qu~ _a_uu de >nfloçio ..,n .. l d•eline. t, Jti duutbr;
dute ano. a:_o_.o 10ensol de•• sa.ar~s• • u• TI hei n~o ~upulor
~que lo anteriOr-;;tnlt pre•isto. h•• todo o ano de l98l.
est>Ora•• "qut a tau- de lnfhç~o. ao fu•l do per,odo. colo para Ct'HO
de a~-90 por -.,_entoe a Uu ono a •no se;• de aoro>IIOada .. Pntf lOG
por unto. P. "lllfla~.io esprnda ~.,., 1984 e 198~ .. io fo• alt .. roda,

0590

~.

A r~t~nt<' dunlo~uaçio de~P~i ~~·~feitos

bené
trtHent;
du <'•poru~Qu ~,.,;Je>ru no extnlor e o lnt!
'opado detlinto nu taxn rua oo juros. J. lllple.,entaçio plen•
dt político nhdal <Jeveri conH·~ulr tubi'" para oreser•or
o

fica~ ~abre a nT•tl d., e10preg.o p • pradwr;iío, dev>dO i
co~pt-titividode

11hel de e•orego.
6,
O efeito de •J~Hu•.oto da recente deH•1aciHÇlon
nio sHi onfroque,ldo por sub5Íd>a d,rnos ou lnd~reto'" O~ pr~

ços d~ pr<>dutos IIIIPDrt•dos, part••~l•"•~nte petrãl~o e tri;o. e~
tio s .. ndo ljustodoS Pira refleti r ~oal,.ente • <'l<!•aÇio do LUSt~
das ; 11 portoçoe• "" cru~~iros. e Hlterlorment<' ser•o
•llerados
de acordo c o~ _n tnt~n(Õts e>Prna• nL PIT~9••fo 1? di <•rt•.

t>• u• dn~•baho ripida do vnlu11e do eP.prist1•o no ~•tor de IJS$4,4
rtc"ntelltntc antnodo co• u• cons.ín;,1o de ~.ncos
ln~•!:
na:1nnat~. os liJII\tes nhtclcc!dos para 1 u\tltu~i~ de cridlto
cnerno. confor•~ '"""clonado no parígrofo 28- do Clrt• • espen f,!
cu 1 no parigrofo 4 do 11emo~ando, for•• 11odlficodo• e~tr~ os tr,!
-~~ru civis de 19BJ, 1111 nio 1 o longo d" todo o on:. 0<
novos
l••·tn •anta• a US$ 3.0 bllhãu por• o pHiodo o. a-111n1r e• 31
de urço; USS c. 5 bl 1 hhÕe5 pon o período t.,r,. ":and< ~· 30 a e J!!
nt: (~ 1983: tiSS S.lS bilhÕu pro 15 pHTodo hr~•n•~ao..,. lO d~
u~eo<t·ro dt 19B3; e USI 6 bilhÕes p~r1 o ptriod~ t • ..,.,~an<'i<"

dólares norte-americanos), destinado ao programa de investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n'-' 1.090, de.I98l, da Comissão
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido dos Senadores Lázaro
Barboza e Hugo Ramos.
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Votação, em turno ünico, do Projeto de Resolução nQ
231, de 1981 (apresentado pela Comissão de EconOmia
como conclusão de seu Pãrecer n' 1.303, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Machado (MG) a devarem Cr$ 153.625.500,00 (cento e_cinqüenta e três milhões, seiscen\o~ ~vinte e.dnco mil e quinhentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.304 e 1.305, de 1981, das Co-
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Nada mais
havendo a. tratar, ~ou encerrar a presente sessão, desíg~
nando para a sessão_ ordinária de amanhã, a seiitinte

ORDEM DO DIA
(Em R"egime de Urgência- ai't. 371-C~ do Regimento
Interno)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da
Câmara ,~151, de 1982 (n~' 6.766~82, na Casa de Ori·
gem), que dispõe sobre a criação de cargos na S.ecretaria
d~ Tribunal Regional l:.leitoral do Estado do Paraná e
dá outras providências,
DEPENDENDO de Parecer da Comissão de Redução.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n!
113, de 1981 (Apresentado pela Comissão de .economia
como conclusão de seu Parecer nl' 741, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Aleg~e (RS) a elevar em Cr$ 137.65l.OOO,OO (cento e trinta e sete milhões,
seiscentos e cinqUenta e um. mil cruzeiros) o montante de
sua djvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 742 e 743, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
j

Votação, em turno único, do Projeta de Resolução n9
115, de 1981 (apresentado pela Comissão de ~inapças
como conclusão de seu Parecer n' 763, de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarína·a realizar
operação de empréstimo externo, no valor de USS:
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteamericanos), destinada ao programa de investimento do
Estado, tendo
PARECER, sob n9 764, de 1981, da Comissão
-de Cqnstituiçilo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade,

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
_12_7, de 1981 (apresentado pela Comissão de Econoinia
como conclusão de seu Parecer n9 7961 de 1981), que autoriza o Governo do Estado de Sergípe a elevar em-Cri
270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e
cinqiienta e nove mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECER, sob n9 797, de 1981, da ComisSão
--- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos. _

5
Votação, em turno único, Oo Projeto deResolução_n9
180, Oe 1981 (apresentado pela Comissão de-FinariÇas
como conclusão de seu Parecer nl' 1.089, de 1981), com
voto vencido do Senador Josê Frage!li), que autdriza o
Governo do Estado do Piauí a contratar empréstimo externO, rio valor de US$ 10,000,000.00 (dez mílliões de

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicídãde, COm voto vencído do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

7
Vo.taçiio, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
241, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n~' 1.345, de 1981), que
a·ucoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a realizar operação de empréstimo externo, no valor de_ Us$
10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americãitos)
destinada a programação de investimento naquele município, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.346 e 1.347, de 1981, das Comissões:- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorãvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçàõ p9
246, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer nl' 1.388, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a contratar operação de empréstimo ex.wno, no valor de US$
55,~000,000.00. (CinqUenta
cinco milhões de dólares
norte-americanos), destinada aos programas de investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n9 1.389, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurídicidade.
9
Votação, em turno único, do Requerimento n9 234, de
1983, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando,
nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 111, de 1982,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS) a
elevar em Cr$ 433.415.922,39 (quatrocentos e trinta e
três milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e
vinte e dois cruzeiros e trinta e riove cetitavos) o montante -de sua dívida consolidada.

e

10
Votação, em turno único, do Requerimento nv 235, de
1983, de autoria do Senador Pedro SimOn, solicitando,
nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n'i' 142, de 1982,
que autoriza o Governo do Estado do Rio Grándê-do
Sul a realizar empréstimo externo no valor de DM
10.900.000,00 (dez mi!Kões e novecentos mil marcos alemães) destinadO a 'financiar o projeto uproteção cantra
as cheias do Vale do Rio dos Sinos·-·.
II
Votação, em turno único, do Requerimento n9' 236, de
1983, de autoria do Senador Henriq~:~e Santillo, soliciümQ_o, nos ter_!POS dq artigo 367 do Regimento Interno, o
dd.arqu~vamento do Projeto de Resolução n~' 31, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Goiatuba
(GO) a eleva! em CrS 13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sUa dívida consolidada.
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12
Votação, em turno únicO~ do Requerimento n~" 237, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santíllo, sOlicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno; o
desarquivamento do Projeto de Resolução n"' 93, de
1982, que autoriza a Prefeitura .Municipal de Gurupi
(GO) a contratar operação de crécUto- no valor de CrS
14.422.000,00 (quatorze milhões, qÜatrocentos e vinte e
dois mil cruzeiros).

20
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 245, de:
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos' termoS do 3rtig0 367 -ao -Regini.ento Interilo, o desarquivamento do Projeto do Projeto de Lei do Senado n~> 288, de
, 1_979, de sua iJ,Utoria, que fixa critérios para a participação acionária dC entidades da Administração Pública
no Capital Social de Empresas de Direito Privado, e dá
outras p'rovidências.

13

21

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 238, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Iqterno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nl' 96, de
1982, que autoriza a Prefeitura MuniciPal de Rialma
(GO) a elevar em Cr$ 38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sUa dívida consolidada.

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 246, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitahdo, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto do Projeto de Lei do Senado nl' 13", de
1980, de sua autoria, que estabelece abatimento nos
preços de derivados de petróleo, quando destinados ao
consumo próprio de motoristas profissionais autónomos.
22

14

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 239, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento -do Projeto de Resolução ri~ 105, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cumarf
(GÜ) a elevar em Cr$ 3.857.900,00 (três milhões, ·oitocentos e cinqüenta e sete mil e novecentos cruzeirOs) o
montante de sua dívida consolidada.
15

Votação, em turno único; do Requerimento nl' 240, de
\983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nY 149, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aloândia
(GO) a elevar em Cr$ 13.128.492,00 (treze milhões, cento
e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
16
Votação, em turno único, do Requerimento n~" 241, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solícitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução nq 151, de
1982, que autoriza a PrefeitUra Municipal de Bela Vista
de Goiás (GO) a elevar em CrS 43.095.116,56 (quarenta e
três milhões, noventa e cinco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) o montante de sua
dívida consolidada.
17

Votação, em turno único, do Requerimento n~> 242, de
1983, de autoria do Senador Henrique SantHio, solicitando, nos termós do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Resolução n~> 152, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo
de Bulhões (GO) a elevar em Cr$ 32.953.558,47 (trinta e
dois milhões, novecentos e cínqüenta e três mil, quinhentos e cinqUenta e oito cruzeirOs e quãrenta i sete centa~
0
vos) o montante de sua dívida consolidada.
18
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 243, de
1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o
desarquívamento do Projeto de Resolução n~> 157, de
1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel
do Araguaia (GO) a elevar em Cr$ 33.150.000,00 (trinta
e três milhões, cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua dtvida consolidada.
19
Votação, em turno únícO, do Requerimento n~ 244, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto do ProjetQ de Lei do Senado n~' 145, de
1979, de sua autoria, que dispõe sobre a localização, no
território nacional, de usina que opere com reatar nuclear, e dá outras providências.

Votação, em turno único, do Requerimento n~" 247, de
1983. do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos dO artigo 367 dO RegimeÕtÕ Interno, o desarquivamento do Projeto do Projeto de Lei do Senado n~> 18, de
1980, de sua autoríã, que dispõe sobre a Aposentadoria
Especial do Músico.
23

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 248, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto do Projeto de Lei do Senado n~> 54, de
1980, de sua autoria, que dispõe sobre a não aplicação de
ressalva constante do art. 453 da Consolidação das Leis
do Trabalho, ao caso que especifica.
24
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 249, de
I 983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do artigo 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto do Projeto de Lei do Senado n~" 133, de
1980, de sua_ autoria, que regulamenta o art. 80 da Constituicüo e dá outras providências.
25
Votação, em turno único, do Requerimento n9 250, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos ter~
mos do art. 367 do Regime-nto lnter·no, o desarquivam_ento do Projeto de Lei do Senado nl' 280, de 1980, de
sua autoria, determinando que a Ordem dos Advogados
do Brasil opine sobre a escolha de magistrados que devam integrar tribunais com jurisdição em todo território
nacional.

26
Votação, em turno único, do Requerimento n9 251, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamef!tO do Projeto de Lei do Senado n~" 303, deJ980, de
sua autoria, que dá nova redação ao item IV do art. 4~> da
Lei n~' 6.226, de 14 de julho de 1975.
27

Votação, cm turno único, do requerimento n9 252, de
1983, do .Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 55, de 1981, de sua
autoria, Que veda a participação do Presidente e do VicePresidente da República, dos Governadores e ViceGovernadores, dos Prefeitos e Vice-Prefeitos nas campanhas eleitorais.

Votação, e~ turno único, do Requerimento n~' 253, de
1983, do -Senador Itamar Franco, solicitandO, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 60, de 1981, de sua
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autorià, que suspende, em relação aos desempregados, a
exigibilidade- dos créditos vinculados ao Sistema FinanceirÇ) de Habitação, e dá Outras· providências.

29
Discussão, em turnO único, do Projeto de Resolução
n"' 247; de -1981-(aPresentaqo pela Comissão de Finanças
como cone] usão de seu Parecer n9 t .390, de 1981 ), que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba a Contratar
operação de' empréstimo externo, no valor de US$
W.OOO.OOO,OO (vinte milhões de. dólares norteamericano) destiOada ao programa de investimentos do
Estado, tendo Parecer, sob n"' 1.39.1, de 1981, da Comís:;ão
- de Constituição e Justiça, pela conStitucionaiidade
e juridicidade.
30
Discussãó, em turno único, do Projeto de Resolução
nç. 251, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'? 1.403, de 198 t)
que autoriza a Prefeitura Municipal de Rubiataba (GO)
a elevar em CrS 2.800.500,00 (dois milhões oitocentos
mil quihentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n~'s 1.404 e 1.405, de 1981, das Comis-sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;_ e
-de Municípios, favorável.
31
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n~" 270, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~> 1.464. de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Araguafna (GO)
a elevar em Cr$ 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos
e quarenta e um mil e quihentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
Pareceres, sob n9s 1.465 e 1.466, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
j uridiCidade; e
-de 1\funicípios, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Morcyr Dalla)- Esta encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÃO DE 22-3-83 EQUE, EN,
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALMIR PINTO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Cumpro, nesta tarde c nesta sessão do Senado, o doloroso dever de fazer o registro do falecimento de uma das
belas culturas cearcnses, o Professor José Mílton deVascbn"C·clos Dias, nascido na cidade de I pu, Ceará a 29 de
abril de 1919. Deveria, então, o pran.teado extinto completar 64 anos de idade, daqui a um mês. Era o Professor
José .Mílton de VasconceloS Dias, filho do Sr. Pedro
Dias Ximenes e de D. Maria Iracema de Vasconcelos
Dias.
Doutor. c Professor, já que era Bacharel em Direito,
formado pdu FãCuld<i.àe de Direito da Universidade de
Direito do Ceará, exerceu antes _o Magistério secundário
em Fortaleza e em São Paulo (Capital), onde fez concurso para o Magistério oficial. Depois tornou~se Professor
da .!=acuidade de Letras da Universidade Federal do Ceará, na Cadeira de_Literatura Francesa.
O Professor JoséMílton de Vasconcelos Dias era Técnico de Educação da Oil.íversidade do-Ceará. Teve diplomas de Línguas e de Estudos Superiores Modernos, conferidos pela Aliança Francesa de Paris. Estudou na
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França, algum tempo, e estagiou n_o__Instituto Nacional
Pedagógico de Paris. Foi condecorado pelo governo
Francês com a Medalha da "Ordem das Palmas Acadêmicas".
O Professor José Mílton de Vasconcelos Dias escrev_eu
muito pam a imprensa cearense, príncípalmente para õ
jornal O Pol'o, de Fortaleza, deixando vast_a bibliografia:
"Sete Estrelo" (crónicas)," Fortaleza, l 961; "As Cunhãs"
(estórias e crónicas), Fortaleza, 1966; "A Ilha do Homem _Só'' (estórias e_ crônicas), Rio d_e Jane_h:o, l966;
"Entre a Boca__ da Noite e a Madrugada" (crónicas), Prémio "Ódude de Fort~leza", 1971; "Carta sem Respostas", (CE), 1974; "Via_gem no Arco:;.Jris" (de parceria
com Cláudio Martins), (CE), 1974; ''As Outr:as Cunhãs"
(estóri.rs de domésticas), ]I" edição, Fortaleza, 1977.
E (.:Om pesar, pois, Sr. P-rcl:ídente e Srs. Senadores, que
faço este registro. apresentando à famílíá enlutada_ os
seus sentidos. pêsames pelo inesperado acontecimento.
O Sr. Virgílio Távora .....; Permite V. Ex! um aparte?

O SR. ALMIR PINTO- Concedo o aparte ao nobre
Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Permitia-me, associando-me
às manifestaçÇ>es de V. Ex~ apenas realçar um aspecto da
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personalidade do desaparecido. Era inteligência peregrina, boêmia, poderíamos dizer, o esbanjar de inteligência
a _todo o momento, causeur admirável, que deixa, sem
sombra de dúvida, um claro, uma lacuna, dentro da inte-lectualidade cearcnse.
O SR. ALMIR PINTO - Agradeço o aparte de V.
Ex~. que, como ex-Governador do Ceará, conhecia de
perto o Professor José Mílton de Vasconcelos Dias. S.Sa.
!1nou-se exatamente pela madrugada de hoje em Fortaleza, deixando essa grande I<Jcuna no mundo cultural de
nbssa terra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,

ATA DA i6' SESSÃO, REALIZADA EM 17 DE
MARÇO DE 1983
(Publicada no DCN- SeCão II - d~ 18-3-83)
Rerificaçào
Na púgina 442, 2~ coluna, no Oficio n" 48/83, referente
u substituições de Srs. Deput<Jdos na Comissão Mista
destinada a apreciar o Decreto-lei n" 1.952,
Onde sere:
... substituirá os Senhores Deputados Antônio Farias
e José Thomaz Nonô pelos Senhores Deputados Osvaldo Macedo e Josué de Souza ...

Março de 1983

Lr:ia-.'ie:
... substituirá os Senhores Deputados Antônio Farias
e José Thoma.t Nonô pe!os Senhores Dt:putados Osvaldo Melo Josué de Souza ...

e

ATA DA 17• SESSÃO, REALIZADA EM 17-3-83
(Pu.blicada no DCN (Seção II) de 18-3-83)
Retificaçào
No Requerimento n~" 194, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do Art.
367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de RCsoiuçào n~ 253, de 1981, que autoriza a Prefeitura ~unicipal de Iporá {GO) a elevar em CrS
2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noVenta e seis mil
e õitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida conSolidada, constante do item 3 da Ordem do Dia:
Na página n" 0452, I~ coluna, na sua numeração,
Onde se /é:
.. Requerimento
Leia-se:

n~"

94, de 1983 ...

... Requerimento

n~'

194, de 1983 ..
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Ata da 22~ Sessão,
em 24 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nilo Coelho,
A4 oacyr Da!la e Lenoir Vargas

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM~SE PRE~
SENTES OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal- Mário Maia- Fábio Lucena- Raimundo Parente - C1audionor Roriz - Odacir Soares
-Gabriel Hermes- Hélio Gueiros- Helvídio Nunes
- Almir Pinto- José Lins- Virgf!io Távora- Moacyr Duarte- Martins Filho- Milton Cabral- Aderbal Jurema - Nilo Coelho -Guilherme PalmeiraJoão Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival BaptistaPassos Põrto - Luiz Viana -João Calmon- Moacyr
DaUa- Nelson Carneiro- MurHo Badaró- Amaral
Furlan - Henrique Santillo - Gastão MUller- José
Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Oerzi- Affonso Camargo - Alvaro Dias- Lenoir Vargas.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I.- ATA DA 22• SESSÃO,
EM 24 DE MARÇO DE 1983
1.1.- ABERTURA
1.2.- EXPEDIENTE
1.2.1. - Mensagens do Senhor
Presidente da República
- N' 66/83 (n' 110/83, na ori~
gem), restituindo autógrafos de
projeto de lei sancionado.
- N' 67 (83 (n' 112/83. na o ri·
gem), de agradecimento de comunicação.
1.2.2. - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9
24/83, de autoriil do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que revoga dispositivo da Lei n9 6.708, de 30 de
outubro de 1979, que ''dispõe sobre

a correçào automática dos salários,
modifica a politica sUJaria! e dá outras providências".

- Referente à tndicação do Sr.
Senador _Fernando Henrique Cardoso para a função de Vice-Uder.
1.2.4. - Requerime1_1~os
- N9 405/83, de autoria do Sr.
Senador Pedro Simon e outros Srs.
Senadores, solicitando seja realizada sessão espcci<ll para comemorar
o centcnârio de nascimento do exPresidente Getúlio Vargas.
- NYs 406 a 409j83; de desarquivamento de proposições que
mencionam.
- NY 410/83, de autoria do Sr.
Senador Arnon de MeUo, solicitando licença para tratamento de saúde. Aprovado.

1.2.5.- Discursos do Expediente
SENADOR ÃLVARO DIASQuadro sócío-ecOnômicofinanceii-o do País.
SENADOR

1.2.3. - ComUnicações da Liderança do PMDB
-

De substituições de membros

em comissões permanentes.

HENRIQ-UE

SA NTILLO- Extinção da semestralidade salarial. Nota reivindicatória do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Distrito FederaL

1.2.6.- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a real'izar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, com Ordem
do Dia que designa.

1.2.7.- Requerimento
- N'? 41 l/83, de urgência, para
o Projeto de Resolução nY 160/82.

1.2.8.- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~'
25/83, de autoria do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que isenta do imposto sobre a renda as gratificações
que enumera, pagas" a servidores
-públicos.

1.2.9. - Requerimentos
- N~'s 412 a 419/83, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

1.2.10.-

Aprecia~ão

de matérias

- Redações finais dos Projeto~
óe Resolução n~'s l 12, I 14 e 233/81;
46, 58, 64 e 113/82; 181, 220 e
260/81; 11/82; e 182/81. Aprova~

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !9-Secretário prOCederá à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos Projeto de Lei sancionado:
NÇ> 66/83 n~' l 10/83, na origem), de 23 do corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 4, de 1982 (nl'
1.829/79, na Casa de origem), que estabelece normas
para a expedição de documentos escolares.
(Projeto que se transformou na Lei n'? 7.088, de 23 de
março de 1983).
De agradecimento:
N~' 67 j83 (n~' 112/83, na origem). de 23 do corrente, relativa ao envio das Resoluções n~'s lO a 12 e 14 a 21, de
1983.
O SR. PRESJDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1~'
Secrctário.

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 24, DE 1983
..Revoga dispositivo da Lei nY 6.708, de 30 de outubro de 1979, que dispõe sobre a corre~ão automática dos salários, modifica a política salarial e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. Jç. E revogado o art. 20 da Lei nl' 6.708, de30de
outubro d_e _! 979.
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das, nos termos dos Requerimento"
n9s 420 a 431/83~ À pr.olnulgação,

1.3.- ORDEM DO DIA

Março de 1983
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' nada ao Programa de Investimentos do Estudo. Aprovado, apó:; usarem da palavra os Srs. Murilo Badaró e Humberto Lucena. Â Comissão de Redução,
-Projeto de Resolução n.;>
25 f /8!, que auiõrizã -à- Prefeitura
Municipal de Rubiataba (00) a
elevar em_C.r:L2..800.500,00~-o mont~nt_.. n,. <:111-1 divida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Re-dação.
- Projeto de Resolução nt;>
270/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Araguaína (GO) a
elevar em CrS f3.94J.50Ü,OO, o
montante de sua dívida consolidada. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Milton Cabral. À Comissão de Redação.

- Projeto de Lei da Câmara n"'
151/82, (n' 6.766(82, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação
de cargos na Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado d_o
Paraná e dâ outras providências.
Aprovado. À Câmara _dos Deputados.
-Projeto de Resolução n9
113(81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Alegre (RS) a
elevar em Cr$ 137.651.000,00,
Aprovado. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução O"'
l 15/81, que autoriza O Governo do
Estado de Santa Catarina a realizar
1.4.- APRECIACÁO DE MAoperação de empréstimo externo,
TERIA
no valor de USS 50,000,000.00,
Req-Ueriniento nt;> 405(83, lido no
destinada ao programa de investiExpediente. Aprovado.
mento do Estado. Á(Jrovado. Ã Comissão de Redaçào.
1.4.1.- Requerimento
-Projeto de ResolUçãO n"'
N"' 432(83, de autoria dos Srs.
127/81, que autoriza o Governo do
Murilo Badaró e Affonso CamarEstado de Sergipe a elevar em Cr$
go, -solicitando a retirada do Re270.959.000,00, o montante de sua
querimento n.;> 411/83, lido no Exdívida consolidada-:- APrOVãdO:- A
pediente. Deferido
Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~'
1.5.- DISCURSO APOS A
180(81, que autoriza o Governo do
ORDEM DO DIA
Estado do Piauí a contratar empréstimo externo, no Valof de USS
MOACYR
SENADOR
10,000,000.00 destinado ao prograDUARTE- Problemática da seca
ma de investimentos do Estado,
nordestina,
Aprovado, tendo usado da palavra
1.6.- DESIGNAÇÁO DA
os Srs. Alberto Silva, Helvídio NuORDEM DO DIA DA PROXIne.~, José Uns e Affonso Camirgo.
MA S-ES"SAD~ ENCERRAMENÀ Comissão de Redaçào.
TO.
-Projeto de Resolução nQ
231/81, que autoriza a Prefeitura
2.- ATA DA 23• SESSÃO,
Municipal de Machado_ (MG) a
EM 24 DE MARÇO DE 1983
elevar em Cr$ 153.625.500,00, o
montante de sua dívida consolida2.1.- ABERTURA
da. _Aprovado. À Comissão de Re2.2•.--EXPEDIENTE
daçãQ,
- Projeto de Resolução nQ
2.2.1.Ofício do Sr. 19241/81, que autoriZa ã Pr-efeituraSecretário da Câmara dos DeputaMunicipal de Manaus a realizar
dos
operação de empréstimo externo,
Comunicando_ a aprovação do
no valor de US$ IO,OOO,OOO.OO,
Projeto de Lei do Senado n~ 5, de
destinada a programação de inves1980 (nc 4.385/81, na Câmara dos
timento naquele município. AproDeputados), que altera a redação
vado, após usarem da palavra os
do
art. I~ da Lei nl' 5.527, de S-I lSrs. Alexandre Costa, José Fragellí
e Ga5tão Müller. A Com-issão de_ __ 68, que restabelece, para as categorias profissionais que menciona, o
Redução.
direito à aposentadoria especial de
-Projeto de Resolução n9
que trata o art. 31 dã Lei n9 3.807,
246/8 I, que autoriza o Governo do
de 26 de agosto de 1960, nas conEstado de Pernambuco a contratar
dições unterioi-t!S.
operação de empréstimo externo,
no valor de US$ 55,000,000.00,
- U.2. - Pareceres
destinada a programas de investiReferentes U1> seguintes matérias:
mentos do Estado. Aprovado. A
Mensagens n\'s 174 e 148, de .1982
Comissão de Reda_çào,
--~Ofício
n"' S-2/83.
- Requerimentos nt;>s 234 a 253_.
de 1983, de dJ!s?.rquivamento das
2~2.3 .,:.. RCquerimentos
proposições que mencionam. AproN9 433/83, de autoria do Sr. Sevados.
nador João Lúcio. solicitando li- ProjetO de Resolução n"
ce_nça
-pãrh se afastar dostrabaJhos
247/81, que autoriza o Govcril.o do
da. Casa, pelo periodo de 120 dias,
Estado da Paraíba a contratar opepata tr<ttar de interesses particularação de _emp-réstimo externo, no
res. Aprovado.
valor de USl 20.000,000.00. destl-

N(> 434/83, de autoria do Sr. Jorge Bornhauscn. de dcsarquiv~:~mcn
to do Projeto de Resolução n"'

102(81.
2.2.4. =--~precia~ào de matérias

Rcdação final dos Projetas de
Resolução n.;>s !64, 253, 264 e
267/81, 41, 92, 133 e·r 54/82. Ãprovadas, nos termos dos Requerimentos n'~s 435 a 442, de 1983. Ã promulgação.

2.3.- ORDEM DO DIA
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men:'>Jlgem n'l 5Sj83, n'~ 84/83, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da
República, submete_ à deliberação
do Senado a escolha do Senhor
Carlos Antônio Bettencourt Sueno, Ministro de Primeira Classe, na_
carreira de Diplomata, para. exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República do Panamá_._ Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.;> 56/83, (n"' 85/83, na origem), pelá qual o Senhor Presidente da República, submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Lyle Amaury Tarrisse da
Fontoura, Ministro de Primeira
Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República li·
banesa. Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sabre a Mensagem n"' 57(83, (n"' 86/83, na origem), pela quul o Senhor Presidente da República submete à deliberação do SCnado "a escolha_ do Senhor Jorge D'escragnolle Taunay,
Ministro de Primeira Classe, da
carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da India.
Apreciado em sessão secreta.
- Parecer da Comissão de Relações ExLeriores sobre a JvJensagem n"' 58/83. (n"' 87/83, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do S~
nhor Lauro Soutello Alves, Embaixador do Brasil junto ao Estado de
Israel, para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junt_o à República do Chipre.
Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão di;!_ ~e
lações Exteriores sobre a Mensa~
gem n~ 60/83, (n\' 98(83, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberuç<'io do Senado a escolha do Senhnr Fernando Abbotl GaJvão,
Ministro de .Segunda Classe, da
Carreira de Dip_!omat<l, pa_ra exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Nigéria. Apreciado em sessão secreta.

Art. 2~ Esta lei -entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justifica(ào

A Lei n.;> 6.708, de 30 de outubro de 1979, foi editada
para, como está explicado em sua ementa, dispor sobre a
corn.:çào automática (seme-stral) dos salários e introduZir
modificações na política salarial.
Nela, no art. 20, estâ dito expressamente que suas disposições (vale dizer seus._ benefícios, dentre eles, principalmente, o da correção automática semestral dos salários) nào se aplicam aos servidores da União, dos Territórios, dos Estados e dos Minicípios e de suas autarquias, mesmo quando submetidos ao regime da ConsoHdaçUo das Leis do Trabalho.
E como se esses trabalhadores fossem cidaáãcis de se>
gunda classe, diferentes e menos privilegiados dos trabalhadores comuns que, a partir do advento dessa lei (n'i'
6.708/79) ao menos puderam ter o benefício de ver os
seus salários corrigidos semestralmente.

Com o dispositivo não concorda a generalidade dos
particularmente o·s congregados na Con~
federação dos Servidores Públicos do Brasil, em cujo
nome oferecemos a presente proposição à conSideraÇão
do Senado, esperando vê-la aprovada com a compreensão c apoio de nossos ilustres pares.
Sala das Sessões, 23 de março de I 983.- Nelson Carneiro.
tr~balhadores,

(À.~ Comissõe.ç de Consrirui(ào e Jusri(a, de SerPúblico Ciw'l e de Economia.)

l'i('o

O SR. PRESlDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
seni publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr.
I .;>-Secretário.
Sào lidas as seguintes

Brasília, 22 de março de 1983
Senhor Presidente
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Liderança deliberou propor o nome do nobre senhor Senador
Enéas Faria para integrar, em substituição ao nobre senhor Senador José Richa, as Comissões Permanentes do
Senado Federal abaixo relacionadas:
Comissão de Agricultura, na qualidade de Suplente:
Comissão de Constituição e Justiça, na qualidade de
Titular;
Comiss::io de Municípios, na qualidade de Titular;
Comissão de Relações Exteriores, na qualidade de Titular, e
Comissão de Serviço Público Civil, na qualidade de
Suplente.
Ap-roveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce~
lênda protestos de elevada estima e crlistinta consideração.
Humherto Lucena, Líder do PMDB.
Bmsília, 22 de março de 1983
Senhor Prl.:!sidcnte
Nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, tenho
a honra de comunicar a Vossa E.x.celência que esta Lider<.~nçu deliberou propor o nome do nobre senhor Senador
Fernando Henrique Cardoso para integrar, em substituição ao nobre senhor Senador Franco Monloro, as
Comissões Permanentes do Senado Federal, abaixo relaclonadas:
Comis.são de Constituição e Justiça, na qualidade de
Suplente:
Comi~são de E.:.:onomia. m1 qualidade de Titular:
Comissão de Edw..:açào e Cultura, na qualidade de Titular, e
Comissão de Legislação Socíal, na qualidade de Titular.

Março de 1983
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2.4.- DISCURSOS APOS A
ORDEM DO DIA
SENADOR
NELSON
CARNEIRO- TratamenfO -diJerencíado para o deficiente físiCo, na
legislação previdenciáría.
SENADOR HUMBERTO
LUCENA- Apelo em favor dos
ex-combatentes_.
SENADOR
GASTA"O
MVLLER- Realização do I Encontro Estadual de Empresários da
Indústria de Mato Grosso_, __
SENADOR
JUTAHY
MAGALHAES-Atras-o no custeio agrícola do cacau.

SENADOR

LOURIVAL

BAPTISTA- Indagações

de S.

Ex~ ao Ministro Ernane Galvêas a
propósito da dívida externa braSileira.

2.5.- DESIGNAÇAO DA
ORDEM DO DIA DA PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.

4.-ATOS DO PRESIDENTE
-DO SENADO
N~>s

41 a 47, de 1983

S.-ATAS DE COMISSOES

6.- MESA DIRETORA

3.- DISCURSOS .PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR.

7.- LIDERES E VI CELIDERES DE PARTIDOS

Dos__Srs. Senadores José Lins e
Humberto Lucena, proferidos na
sessão de 23-3-83.

8.- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Humberto Lucena, Líder do PMOB

O SR. PRESID~NTE (Nilo Coelho)- Serão feitas as
substituições solicitadas.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser tida pelo Sr. }'1Secretário.
E lida a seguinte
Brasília, 22 de março de 1983
Senhor Presidente
Em aditamento ao Ofícío- n'1 GLPMDB 023783, de 3
de março do corrente ano, comunico a Vossa Excelência
que esta Liderança delíberou indicar o nome do nobre
Senhor Senador Fernindo Henrique Cardoso para compor o Colégio de V ice-Líderes do PM DB desta Casa.
Aproveito ·a oportunídade para renovar a Vossa Excelência protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai Sef lido pelo Sr.
1'1-Secretário.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 405, DE 1983
Nos termos do art. 222 do Regimerito interno, requeremos que em 19-04-83 seja realizada sessão especial
para comemorar o centenãrio de nascimento do exPresidente Getúlio Var_gas.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Pedro Simon
- Humbeno Lucena- Roberto Saturnlno- Severo Gomes - Fernando Henrique Cardoso - Enéas Faria Saldanha Derzi- Mário Maia- Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho ) - O requerimento lido será objeto de deliberação após a Ordem do
Dia.
Sobre _a mesa, requerimentoS- que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

REQUERIMENTO N' 407, DE 1983.
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n 9 28, de 1981, que autoriza o Poder Executivo a
alienar lotes do Distrito Agropecuário da SUFRAMA à
Empresa ~gropecuâria Esteio S/A, para a implantação
de proje~os agropecuãrios em ârea di 15.000 hectares,
feita a reconstituição do processo sC necessária.
Sala ~~-s Sessões, 23 d_e março de_1983~- Hélio Gueiros.
REQUERIMENTO N' 408, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requ~iro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 107/81- Autoriza a Prefeítura Municipal de
Niterói (RJ) a elevar em Cr$ 59.811.900,00 (cinqUenta e
nOve milhões~ oitocentos e onze míl e novecentos cruzeiros) o montanfe_-de sua dívida consolidada, feita a reconstituiçãõ do Processo, se necessária.
-sãla das Sessões, 24 de março de 1983. - Amaral Peixoto
REQUERIMENTO N' 4o9, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 109/81 (Mensagem n"' 127 de 1981 do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovaçã-o do
Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Companhia de flabitação do ACRE (COHAB ACRE) a contratar operação de crédito no valor de
.... Cr$ 1.070.825.000,00 (um bilhão, seteilta milhões e oitocentos e vinte e cinco mil cruzeiros), feifa a reconstituição do processo,se necessária.
-Sala de Sessões, 23 de março de 1983.- Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 279, II, "c", nç
11, do Regimento Interno.
S~bre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
t q~Se~~táfio.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 410, DE 198:i

São lidos os segujnte:S
REQt:ERIMENTO N' 406 DE 1983.
Nos termos_do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivumento do Projeto de Resoluç-ão n~' 25, de 1980, que autoriza a aHenão de terras de_
propriedade da SU FRAMA - Superinfei1dência da
Zoou Franca de Manaus - à Empresa Agropecuária
Porto Alegre S.A., feita a recons.tituição_do processo, se
nece<:.o,~ri;<

Sala das Sessões, 23 de maiço de 1983.- Hélio Gueiros.

_N_os ~~no_s_d_o artigo 47, inciso I, do regimento interno
do Senado Federal, requeiro licença para tratamento de
saúde, por um período de 126 (cento e vinte e seis) dias, a
partir de 30 de março do corrente ano, conforme atesta"do médico em anexo.
SaiU -das Sessões; 23 ~de março de 1983. - Arnon de
Mel/o
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprov_a_do o
requerimento fica concedida a licença solicitada.
Há oradores inscritos.
Concedo apalavra ao nobre Sr. Senador Álvaro Dias.
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-O SR. ÁLVARO DIAS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
"Do rio que tudo arrasta, Se diz que é violento;
Mas ninguém diz -víolentas As margens que o coritprimem!" Bertold Brecht
Assumo hoje, pela primeira vCz, a tribuna do Senado
Federal. para cá guindado pela vontade livre e soberana
de_ centenas de milhares de paranaenses.
Honrado e engrandecido com o mandato que me outorgou o povo do meu Estado, sinto porém que devo
cumprir a minha missão em hora das mais graves para a
vida nacional.
Estamos à beira da falência. A política económicofinanceira do Governo, apesar dos protestos e advertências dos políticos de oposição, levaram este País à mais
séria e profunda crise registrada pela História.
E para tentar mascarar os erros cristalinos cometidos,
buscam os inistros da área econônlica uma única desculpa: a crise económica ínternacíonal determinada pelo
preço do petróleo.
E não se ruborizaram em momento algum, sequer
quando, negando peremptoriamente o estado de insolvência em que colocaram o País, acabaram por chegar
ao Fundo Monetário InternacionaL
E hoje, para poder obter as migalhas dos empréstimos,
chega-se ao absurdo de permitir que nação estrangeira
venha a impor normas administrativas de governo.
Mais grave do que a invasão de parcela do território
nacional ê a perda da soberania interna. E estamos, Sr.
Presidente, prestes a perder toda a nossa soberania.
E afirmo que estamos perto de perdê-la porque viola~
da ela já foi desde o momento em que de outras fronteiras se manda dizer como se deve administrar e governar
este País.
-E nesta hora basta le.mbrar o que se pretende fazer
com os direitos econômico-sociais da população assalariada.
A pretexto de ingressarmos num período de "austeridade", exige-se o achatamento salarial e estimula-se o
desemprego.
E pensar que tal decisão ê cumprida religiosamente,
em estrita obediênciã. às ordens emanadas dos responsáveis pelo Fundo.
Esqueceram-se os homens que dirigem a política econômica do Governo - e lamentavelmente têm o respaldo do S~nhor Pr~sidente da República-, até do conceito de pátria. A pátria é o imã que prende todos os esp(ri~o_s e a ela rendemos o ITJais lídímo dos cultos: o culto da
consdênda. C_oJ!IO asSeverou Alv~ Mendes, o maior
orador de Portugal, à pãtria devOtamos o mais constante.
dos amores- o amot. próprio!
Não podemos consentir que nossa s-oberania seja ui·
trajada.
Não podemos esquecer o passado, da luta e dos exemplos de determinação de um Tenente Antonio João, em
Dourados, decidindowse a morrer, com mais alguns brasileiros, para não entregar ao estrangeiro, a cidadela que
comandava; todo o heroismo de Marcílio Dlas, Greenhalgh e M;;~ia, morrendo em plena juventude para que
fosse respeitado o pavilhão nacional.
Há que haver alternativas capazes de serem debatidas
para propiciar a radical mudança do conjunto da economia brasileira, sob pena de alcançarmos, dentro de algumas semanas, senão dentro de poucos dias, um completo
estado de recessão.
Esta recessão que não tardará, se mantidas as atuais
propo'st<Js governamentais, chamada eufemisticamente
de austeridade e que é anunciada, como bem salientou a
Ordem dos Advogados do Brasil, "com apelo retórico a
que os sacrifícios sejam distribuídos pelo todo da popu!<Jcão".
Se e seguramente incerto que os objetivos du maxidesYalorizaçào, aumento das exportações e queda da ta)!.a
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de juros, sejam alcançados, é certo e "se&uro -que·a--1-eces~
;ão recairá sobre as classes de baix:i e média -renda de
forma arrasadora.

E se propõe <ia CorigfeSso uma TrégUa.
Mas onde cede o Executivo?
Pretende-se que permaneçamos inertes e silentes ante
o cataclisma que se aprOXima~ ·--·
Que trégua -é esta- qua"flâo ao mesmõ- tempo em -que_s_e
pretende o avHtamento dos salãríoS do_ povo, através do
recurso inconstitUCional do decr'et_o-lei, mani~ula-se criminosamente os índices do INPC e de sobra, representa
o Sr. Ministro da Justiça ao Procurador Geral da Justiça
Mititar, para que seja enquadrado na odiosa _L_ei de Se-gurança Nacional, jornalista da Folha de S. Paulo que,
embasado em documentos denunciou à Nação as operações delituosas da Capemi.
Que trégua é esta'?
Não estamos em fase de comoção interna, ainda,
graças a Deus, nem em guerra. Mas como solicitar lré~
gua ao adversário desarmado, que tem apenas o ardor da
palavra para denunciar os erros, os desmandos e a cor~
rupção? Chega a ser teaffal a proposta, como bem analisou o editorial da Fo/h(l de São Paulo de 4/3(83._
Reconhecer agora, quando colocaram o pãfs a reboque das exigências do FMI e de nações alienfgenas, que a
abertura democrãtica não se realiza com atos Um1aterais,
é repetir o óbvio ululante que as Oposições vêm, noS úHimos anos propalando exaustivamente,
Que trégua é esta. se o seu pr~ponente_e seus aux.iliares
definem como provocação o cha~amento do General
Octávio de Aguiar Medeiros para prestar depoimento ao
Congresso, a respeito das atividades do SNI'? COmo jã
salientei, (Folha de S. Paulo, Frase, edição de -9/2/83,
.. num momento em que o Legislativo busca afirmar-se
como Poder, ato de tal natureza só pode ser entendido
como o exercício de suas prerrogativas e jamaiS como provocação".
Que trégua é esta se atê os compromisso_s ásiiu_rriidos
publicamente ante a Nação brasileira São esqueçjdos danoite para o dia?
o povo brasileiro ainda tem na mente-estarrecida e
perplexa a lembrança dos atentados terroristas perpetrados contra a consciência nacional, nos episódios da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Rio-centro e na
sede do Cons~lbo Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, que acabou por vitimar a Sr• Lyda Monteiro da
Silva, diretora da Secretaria da mais importante insti~
tuiçào civil deste país.
tanto quanto o Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Presidente da República, assumiram um compromisso público de que os fatos seriam apurados e os seus responsáveis
punidos.
Os advogados brasileiros estão até hoje a esperar sua
convocação para participar das investigações· e dar a
contribuição e assesSâramento solicitados pelo Sr. Ministro da Justiça na época, que não honrou a palavra
publicamente empenhada.
Não bastassem as trágicas conseqüências dos atas terroristas, causando a morte de uma inQ~IÜ!! mulher, a
mutilação e cegueira de um homem e a intranqüHidade
geral da Nação, acrescentou-se aos episódios, a certeza
da impunidade pelos hediondos atas terroristas. Sim~
porque até hoje nada de concreto se procurou fazer, o
que levou o grande juriSta e-ex.:preSídente da OAB, Dr.
Eduardo Seã.bra Fagundes a expressar com estas palavras, seu desabafo:~O---=-:Governo não apurou os atentados e ainda mostrou complacência ao engendrar pessoasterroristas e criar uma versão que apresentou à Justiça e
que era um artifício para confundir a opinião pública".
(Tribuna do Advogado, n"' 170, página 16.)
Apesar do ceticis_mo dos advogados brasileiros quanto
à apuração oficial dos atentados, o presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Bernardo Cabral ainda recentemente proclamou que "o homem não deve arquivar
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suas esperançãs, mas o que se vê-, na prática, é a concessão de um prêmio aos autores ou aos mandantes do abo~
minável crime que atingiu a nossa Ordem. Lamentavelmente, essa escalda do terror, com a impunidade qU.eToi
o prêmio dado aos autores dos atentados a bomba, tem
motivado o que se vê em todo o território nacional: o
de-scrédito das autoridade$".
Só se poderia falar em trégua política no momento em
que aqueles que a solicitassem fossem os primeiros a facilitar as investigações e as punições pelos escândalos
públicos ocorridos na DELFIN, na CAPEMI e nas prováveis atividades indevidas do SNI.
Como se falar em trégua, como pedír a colaboração de
todos, se sentencia que "a política econômica é definítiva
e inarredâvel"'?
A propOSta pOde cónlover os desinformados, já que o
gesto exteriorizado repete a mão estendida, vale dizer, ê
destituído de sinceridade.Que trégua é esta se vamos cqntinuar, de um lado o
povo lõ-teiro, sofrido e espezinhado, e de outro lado, o nipotentes e_ todo-poderosos, os salvadores_da pátria que,
com cutelo e tacão tudo decidem e tudo dispõem. Por
is_so mesmo, entendemos que a mensagem ao Congresso
bem que poderia ser uma confissãO das centenas de peca~
dos capitais praticados, não fosse o fato de que ela não
admíte os próprios erros, mas tenta jOgar sobre a _crise
muildial e sobre as oposições brasileiraS a carga pesada e
defiilítiva do caos ecoriôinico -e soç,ia_l em que restou mergulhada a Nação brasileira.
E que trêgua é esta se os responsáveis únicos pela catástrofe são prestigiados e considerados inatacáveis pelo
C_hefe do Poder Executivo'?
--De outro lado o governo invoca a lei de Segurança
_ Nacional para punir o jornal O Estado de S. Paulo, nàc
resistindo a sabedoria contundente de um dos seus edito·
riais.
Como se pode aceitar a proposta -de um trégua polfti·
.ca, se no mesmo dia em que é ela formulada, o próprio
Governo, através de seu Ministro da Justiça, invoca a
Lei de Segurança Nacionãl para solicitar sejam processados jornalistas da Folha de S. PaulO que apenas cumprem o seu dever de bem informar a opinião pública'?
Se tréguã se deseja, se sinceridade existisse nos sentimentos do Chefe do Poder Executivo, junto_ com a' proposta formulada deveria _Sua Excelência acionar sua
vontade no sentido de reyogar a Lei de Segut:ança Nacional e nunca nela buscar respaldo para tentar calar a im-prensa livre deste País,

O Sr. MJJrilo Badoró- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. ÂLVARO DIAS - Com satisfação.
O_Sr. Murilo Badarú- Em primeiro lugar, Senador,
eu gostaria de saudar, em nome da Maioria, a estrêia de
V. Ex~ na tribuna do Senado Federal. Aqui chega pela
honrosa delegação d_o_ povo do Paraná, e chega representando para os seus pares a esperança de uma contribuição, a mais lúcida, a mais inteligente, como foi a sua
~ontribuição c_omo Dé:putado Federal. No momento em
que V. Ex' aborda o problema da Lei de·Segurança Nacional eu gostaria de assinalar, e aqui ao meu lado se encontra o Senador Nelson Carneiro, que a Maioria decidiu_ dar provimento ao requerimento do nobre Senador
pelo Rio de Janeiro e Já fez instalar uma comissão destinada ao exame da legislação de segurança nacional, onde
nós esperamos contar não ·só com a presenç·!r, com a palavr<l., mas com a lúcida contribuição de V. Ex'
O SR. ÂLVARO DIAS -Agradeço a interferência
da Liderança do PDS, nesta Casa, e espero que esta Comissão não seja formalizad-a apenas como deseja o Líder
do PDS na Câmara, para es_tudar a Lei de Segurança Na~
clonai, mas sejã formalizada com o intuho de até mesmo
pensar na sua revogação. E, nesta hora, aqui estamos,
pela primeira vez nesta tribuna, para pedir urgêncíaurgen_tíssima para a revogação da lei de Segurança Nacional.

Continuando, Sr. Presidente:
Essa Lei surgiu como instrumento repressivo do autoritarismo que se implantou no País, notadamente depois
de 1968 e está inspirada, sem sombra de dúvida, na filosofia política de um regime que já encerro~_seu cíclo histórico.
Aspira-se à redemocratizaçào do País e é bastante _claroque a lei de Segurança Nacional é incompatível com
um sistema de legalidade democrática.
A lei vigente, foi aprovada por decurso de parzo, e.st·
monstrengo legislativo que desonra as tradições demc
crátic<is de um povo, e sobre a qual não se manifestou:.~
vontade popular, através do livre debade do CõO.gresSc
Nacional.
Ela mantém e procura, inclusive, -«aprimora-r a doiitri
na da segurança nacional, que é profundamente aniide
mocrâ.tica", (prof. Heleno Cláudio Fragoso).
E claro que um Estado deve-se proteger. Só o Estad·
democrático, no entanto, tem verdade_iramente legitim!
dade para punir os seus inimigos, mesmo porque, as tira
nias não têm inimigos Hegítimos. Uma lei de defesa d
segurança interna só pode ser legítima quando é instru
menta de auto-defesa de um sistema democrático de gc
verno, O que se deve proteger não é a segurança' canil
vagos e inconcludentes antagonismo, internos e extcr
nos. Todo antagonismo é normal nas sociedades abert~
e·--pluralísticas.
A idéia contemplada na lei, de "guerra psicológiCa ad
versa", como acentuou o prof. Heleno Fragoso, e';
nome dos advogados brasileiros, ê "simplesmente ridícu
la", fazendo com que os crimes de manifestação de pe~
sarnento adquiram uma graVidade que evidentente nã·
possuem.
Não_ é. mais possível acreditar que é através de leis~-
- veras que se_controla o fenómeno da criminalidade pô'
tica: a melhor e mais eficiente prevenção-c-ontra ela é a d
estabelecimento de wn regime democrático, que propíCi
amplo espaço para a contestação e a participação na.foa
mação do poder das mais variadas correntes de opinião
Em to_dos os países democráticos e civilizados, a J.
que conceitua e define crimes políticos não ê e nem pod
ser instrumento para atemorizar, amedrontar e perSegu
trabalhadores, nos conflitos que derivam de reivin•::
6ações por melhores salários ou condições de seus cç
tratos de trabalho.
A Lei de Segurança Nacional ora vigente tem serviC
a esta finalidade, dando argumento aos que nela vêe1
meio natural de defesa eficaz da classe dominante, paa
preservação de seus interesses com a dominação e
opressão da classe operária.
Proclamamos agora e novamente, que foi profund
mente iníquo e ilegal o processo movido c_ontra metaW
gicos de Santo André e Diadema, pelo fato de realizar.:
greve pacífica, ausente qualquer conotação política.
1:: mais do que evidente que ditas greves não afetar~
e nem poderiam afetar, o interesse primordial da Seg
rança do Estado,-razão pela qual não poderiam con:.i
tuir, nunca, crime político contra a segurança do País,
if.eve ê direito dos trabalhadores, sempre em desigua!d<i_'
na disputa sobre o contrato de trabalho.
A vigente lei antigreve, que ê um dos monstreng'
jurídicos criados pelo regime, jâ é demasiadamente r
pressiva, no plano trabalhista e no plano criminal, ,
modo que usar-se ainda, como recurso alternativo, a L
de Segurança Nacional para coibir as greves é violênc
demasiada, digna das piores ditaduras.

-.Ó Sr. Henrique Santillo- Permite V. Ex• um apart
O SR. ÁLVARO DIAS -

Pois não.

O Sr. Henrique Santillo - E para, eminente Sena•
Alvaro Dias, neste breve aparte, congratular-me com
Ex•, com a pre.c;ença de V. Ex• nesta Casa e com. o p(
-panrnaense, com o povo brasileiro e cum_sua eleição.
dos nós sabemos e somos testemunhas do trabalho ext
mamente profícuo de V. Ex' como parlamentar na c
mara dos Deputados, durante várias legislaturas. Dur;
te esse tempo todo, foi V. Ex' o Deputado mais vot;
do seu Estado e vem a esta Casl;!. com centena_s de mil
res de votos que ampliam sua rep-resentatividade. V. :
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faz um pronunciamento, hoje, estreando na tribuna do
Senado Federal, e estreando magnificamente bem, analisando quer a Lei de Segurança- Nacional, quer esse
monstrengo que é a Lei de Greve, a lei antigreve deste
País. Eu_ aproveitaria a oportunidade para, ao mesmo

tempo em que me solidarizo com todos os conceitos emitidos por V. Ex~. registrar, neste breve aparte, também,
um voto de louvor a um juiz, um juiz a-uditor do ExércitO

brasileiro, que ainda ontem houve por bem não acatar a
denúncia formulada pelos Ministros Amaut-y Stábile e
Octávio Medeiros_ contra o jornalista José Cãrlos de-As-

sis, a quem desejaria se enquadrasse no outro monstrengo pior ainda que é a Lei de Segurança Nacional. E isso
no mesmo instante e nos mesmos dias em que a Lide~
rança do PDS, nesta Casa, se diz disposta atê mesmo a
rever o monstrengo. Veja V. Ex• como continua distante,
como continua abissial a diferença, neste País, entre o
discurso e o gesto de governo e de governistas_, De s__orte
que faço esse registro e registro também este voto de loUvor ao Juiz Hélio Sussekind, da Segunda Auditoria do
Exército no Rio de Janeiro que ainda ontem, através de
uma sentença, deixou de acatar o enquadramento do jornalista José Carlos de Assis, da Folha de São Paulo, na
Lei de Segurança Naciorial. Agradeço a V. Ex•

O SR. ÁLVARO DIAS- Nobre Senador Henrique
Santitlo, as palavras elogiosas de V. Ex' riós acolhe~os
como estímulo para que, efetivamente, a nossa atuação
no Senado possa resultar em beneficio do povo nessa
luta pela Democracia no Brasil. Faço minhas as palavras
de V. Ex• de louvor à açào desse juiz, pois o <ito foCalizado por V. Ex•, que será, adiante no nosSo discurso, também destacado, mostra realmente que a retórica do-Governo e a ação do Governo ê uri:t contraste permanente.
Continuo, Sr. Presidente:
ReprimTr a greve dos trabalhadores também na Lei de
Segurança Nacional, constitui Uin escarnoteamelitó- da
protecão dos interesses do Estado, dando aos maus patrões, argumento terrorista para oprimir os assalariados.
Além da revogação da Lei de Segurança Nacional, urge
também revisar a lei antigreve, terminando com a estrutura sindical racista que entre nós p-revalece.
As escandalosas e crescentes desigualdades na distribuição da renda, denunciadas de forma elonqüente na
Conferência de PU EBLA, tem sua origem espedalmente
num estilo de crescimento capitalista que mantêm larga
proporção da força de trabalho em condições de subemprego, reduzidas taxas de produção e grave exploração.
E isto se deve debitar não somente à estrutura agrária do

país, mas também e principalmente, à fragil força de
pressão da classe trabalhadora. Por isso mesmo, tem
sido fundamental ao sistema dominante suprimir a liberdade sindical e tornar ilegítimo o direito legítimo da greve. A inclusão da greve pacifica, cOmo comportamento
criminoso, na Lei de Segurança Nacional, é verdadeiro
absurdo e uma aberração que expressa, '~da forma mais
brutal, o poder de dominar e controlar a classe trabalhadora, suprimindo-lhe O PODER de pressão L" (H. C. Fragoso)
Que trégua é esta que se oferece e para evítar a descoberta e a apuração de e_scândalos inimagináveis, invocase a Lei de Segurança Nacional contra a liberdade de imprensa?
Esta malsinada lei erige à condição de conduta criminosa segmentos de uma livre manifestação do pensamento, partindo da premissa pueril da chamada ..guerra psicológica adversa". A lei de segurança nacional tem se
prestado para perseguir jornalis_tas. trabalhadores, estudantes, religiosos e mesmo parlamentares, de uma forma
abusiva e ilegítima.
O que caracteriza o regime democrâtico é precisamente a controvérsia e a livre manifestação de idéias e opiniões. O possível abuso nesta exteriorização, capaz de
caracterizar um ilícito penal, deve ser regulado na própria lei de imprensa, mas nunca naquela que se destina à
Segurança do Estado.
Tentar processar o jornal O Estado de S. Pau/opor seu
editorial que não agradou o governo, a Folha de S. Pau-
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lo, seu dire~or ou o jornalista que efetua uma reportagem
- denúncia cOntra poS.siveiS irre8Ularidades pratlcã.das
com o dinheiro público e por entidades estatais ou paraoficiais, constitui indicio mais do que concreto de que o
Governo não estã interessado na construção de uma verdadeira- democracia no Brasil, consoante acentuou o presidente da Associação Brasileira de Imprensa.
Esquecem-se os-eventuais detentores do poder de que
é a imprensa que assegura a mais completa articulação
democrâtica da opinião pública e sobrevivência das minorias.
Jefferson afirmava que a imprensa é guardiã de todas
as qutras liberdades: não pode a democrácia subsistir
sem a livre noticia dos acontecimentos e a discursão livre
sobre as determinações e os atos do GoVerno.
Já em 5 de dezembro de 1788, o Parlamento de Paris
prOclamava que a liberdade de imprensa é a garant1i:t única de todos os direitos. Parece que nossos Ministros de
Estado querem esquecer a História, ou retroceder aos
tempos da tirania absoluta, não querendo admitir o direitõ da crítica, o direito da nOticia e da denúncia, como
se a eles fosse possível, em pleno crepúsculo do Século
XX restaurar os princípios do totalitarismo, consubstancíiãaos na frase de Frederico II Hohenstaufen: ..A terra
nos obedece, os mares nos reverenciam, e, tudo o que desejamos acorifecerã!" (Cf. "Ditçdl_lra, ontem e hoje:·.
Maurice Latey, página 124: Edições Novo Tempo.)
A livre comunicação de pensamentos e opiniões é Um
dÓs direitOs mais preciOsOS -do- homet?: A eXperiência
tem dema"nstrado que _nos processos- cont~a jornalistas;
por suposta infração da Lei de Seguranç-a Nacional, o
abuso está do lado de quem persegue e tem-se chegado à
c_onclusão- de que, embora algumas condenações ineXPlicáveis, "o qUe -atenta contra a segurança nacional não é a
divulgação de fatos, mas sim a falta de apuração de denúncias divulgadas pela imprensa que, comprovadas, leVarlailf corruptos e corruptores ao julgamento da sociedade.'' (Nota de Solidariedade dos Advogados do Para__ ___E_!_ao jornalista José Carlos de Assis.)

O -SR. PRESIDENTE. (Moacyr D~IIa) - Comunico
que-v. Ex• tem apenas cinco minutos para encerrar o seu
pronunciamento.
O SR. ALVARO DIAS- Estamostambêrn em completa sintonia com a tese dos advogados brasileiros, no
sentia6 de que as ofensas à honra do Presiden-te daRei)óblica e qutr;as autoridades federais não devem estar
entre os crimes contra a Segurança do Estado.
A.atual concepção da lei de segurança deriva de uma
idéia totalitária, que por um lado confere aos governantes o direito a exCepcional respeito e reverência, na li~ha
do crimen majeStatis, inCompatível com uin_ regime democrático e, Por outro lado, identificam na fionra inatacável dos governantes, um aspecto da segurança interna
do país.
b um absur<!_o ilógico supor que atingiu ou pocJeria
atingir a Segurança interna o parlamentar da oposição
que se referiu ao "cinismo democrático" do Presidente.
A tutela jurídico-penal da honra e da respeitabilidade
moral do Senhor Presideilte da República jâ feita, com
gran-de eficiência, no Código Penal comum, forma ·aliás
adotada pela maioríã.- dos povos democráticos conteml)orâneos.
h preciso, reformulando-se com profundidade a legislação de segurança nacional, estabelecer-se a sua real
destinação- ser um Instrumento de Defesa das Liberdades Públicas.
Com ela, protege-se 9 Estado para que esse possa proteger as liberdades individuais, os direitos do homef!!-,
contra aqueles que querem se valer das franquias do regime democrático para impor um sistema não desejado e
nem preferido pela maioria."Nos Estados autoritários",
a.d_verteAicides Munhos Netto, "a Lei d-eSegu"ranÇã.-Na-cianaL é_jns.trumento de defesa dos interesses de grupos
que detêm o poder; nos Estados democráticos, a Lei de
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Nacional é ~m ~instrumento de, defesa: das liberdades públicas."
E nossa Lei de Segurança Nacional, que macula a
consciência jurídica nacional tem retratado as idéias da
política de segurança nacioniil dos grupos que se mantêm no Poder.
Seus__objetivos permanentes foram, durante anos, nada
mais-do que a manutenção Permanente do regime, com o
evidente crescimento dos antagonismos, constituindo-se,
portanto, em fatores essenciais, desta Guerra Contra quase Todos. uma lei de _segurança draconiana mormente em
seus aspectos processuais; um servidor nacional de informações, a censura, a disciplina de moral e cfvica, o abusado recurso à propaganda oficial pelos meios de comunicaçãó-ife rilassas;-fent3do-se incurtir nos espíritos uma
identificação Inexistente entre Governo e Povo, como
partícipes de-i.im país grande, repleto de paz e concórdia."
(Liberdade e Segurança Nacional, prof. Miguel Reate
Júnior- Anais 8•Conferência Nacional dos advogados,
pãg. 295 e Aspectos PrOcessuais da Reforma da Lei de Segurança Nacional, Oto Luiz Sponholz e Antônio Acir
Breda, ln Revista de formação Legislativa n9 59 de 1978,
pãgs. 149 e seg'uintesJ.
Não vingou, no entanto, o domínio ideológico totalitãrio, graças _à consciência política e jurídica de alguns
dinâmicos setores de parte da sociedade civil, mormente
advogados, Igreja, estudantes e a classe trabalhadora.
- Mas, apesar disso, a vontade unilateral renitente, teimosa e prepotente ·do _setor econômico do Governo, le·
vou o País ao abismo. E não hã que se falar em trégua,
se continuar o GáVC::rno a adotar atitudes que desmente,
atos que repele, decretando medidas, como a maxidesvalorizacão em prCjUíiO direto do médio e pequeno empresariado nacional.
Não hã que se falar em trégua, se não for possível alcançarmos uma _democracia Particiípativa, mediante o
fortalecimento da vi_da partidãria. f: essecial a admissão,
sem precot:lceitos para com C!S antagonismos, de grupo
de pressão, constituídos pór associações voluntârias, sindicatos, entidades de classe, dotados de iniciativa legislativa.
A participação política, o debate, a consulta compensarão o nível de d_esintegração social, instituindo-se um
poder _legítimo,__revestido de autoridade. Viver o _conflito
é de certa forma amenizá-lo, pois os menbros do Executívo e do Congresso decidirão devidamente informados
dos desejos, interesses e valores que compõem a questão.
Uma democracia constituída de cima para baixo, sem
representação real e efetiva participação, eatarã, a cada
instante, sujeita a sucumbir diante dos altissonantes alarmas dp desmoronamento da Nação, escusa incansâvel de
que lança mão o autoritarismo.
Basta de engodo Sr. Presidente, não hã mais como enganar a todos. O governo faliu e colocou a Nação na sua
maior crise.
O povo brasileiro exige uma partiCípaÇão direta na
busca das soluções dos problemas que são seus.
Basta de comprimir o leito do rio.
As águas podem e estão quase pror.tas a destruir as
margens que as comprimem.
Ou o GOvernO muda seu comportamento ou as águas
violentas tudo pOderão arrastar:
"Do rio que tudo arrasta,
Se diz que é_ violento;
Mas ninguém diz violentas
As margens que o -comprimem!"
Bertold Brecht
O Sr. Affonso Cãmargo- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS -

Pois não, ouço V. Ex•

O Sr. Affonsi:TCamargo- Antes de V, Ex• encerrar o

seu discurso, queria, _em nome-do Líder Humberto Luce~
na e de seus companheiros de Bancada, saudar o início
d~;_ts suas atividades parlamentares na tribuna do Senado.
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V. Ex~ Sabe que ft.ii uin daqueles que viu em V. Ex'"aquele político que, no Paraná, poderia ser a síntese de desejo
de renovação que pulsava no coração dos paranaenses. E
realmente na campanha ficou provado isso. V. Ext__teve
uma vitória eS-magadora. Sem ter cqmpletado _quarenta
anos de idade, derrotando velhas e fÓrtes lideranças polí-

ticas _do nosso Estado, porque fez um discurso de renovação. E neste momento, V. Ex_' exerce aquilo_ que se ch~
ma a autencidade da representação política, porque o
discurso da campanha é o mesmo discurso que V. Ex•
profere no início--das suaS ativ"idades na tribuna. Por is-

so, queremos, em nome da bancada, dizer que V. Ex• é
realmente _bem-vindo ao Senado Federal.
O SR, ALVARO DIAS - Muito obri~ado, Senador
Affonso Camargo.
O Paraná aprendeu a respeitá-lo pela sua inteligência e
pela sua habilidade política, tão útil e necessária neste
momento de crise em que a Nação busca c~?Iinhos para
se recunstitucionalizar política e institucionalmente. Este
primelro discurso nosso, no Senado, modesto e despr~
tensioso, deseja ser um grito do povo do Paraná pela Democracia no Brasil.
Concluo, Sr. Presidente, com palavras as quais__iniciei
o discurso, com palavras de Bertold Brecht.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS - Coin muitQ prazer, nobre
Senador.
O Sr. José Lins -Nobre Senador, quero igualmente
cumprimentar V. Ex• pelo discurso que pronuncia, Como
introdução a sua vida no Senado Federal, ~ claro que
não concordo com muitas das teses que V. Ex• defende,
mas concordo com algumas. Concordo com V. Ex•, por
exemplo, em que a Democracia está sempre sujeita a crises, e até com relação às investidas daquelas que com ela
não concordam. Exatamente por isso é que lamento que
o discurso incial de V. Ex~ seja tão apocalrptico.- Muito
obrigado a V. Ex•

O SR. ÁLVARO DIAS- Eu agradeço a V. Ex• porque, pelo menos, com alguma coisa V. Ex• concorda, e
acredita que concorda com essencial. Se todos do Governo concordassem com o essecial do que defendemos, nós
da Oposição, por certo este País, hoje, não Csta-ria na si~
tuação dramática em que se encontra econômicil.--e socialmente.
O Sr. Nelson Carneiro -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ÁLVARO DIAS - Pois não, nobre Senador
Nelson Carneiro.
O Sr. -Nelson Carneiro - Acompanhd;-cOrii-:o maior
interesse, o discurso de V. Ex•, que sei a conÜnuaÇTo da
sua brilhante carreira na Câmara dos Deputados e na
vida pública dõ P-aís. E me rejubilo, já agóra, de poder
Í::ontar com a colaboração de V. Ex• na Comissão Especial que revê a Lei de Segurança Nacional, inclusive,
como diz o requerimento inicial, seja para revogá-la, seja
para modificá-la. V. Ex• terá, como já trouxe, críilcas e
elementos que serão certamente pesados pelos membros
daquela Comissão. A ComiSsão se comPõe de 5, màs todos os Senadores são membros natos da Comissão. Podem participar dos debates, levar as suas contribuições,
que certamente ali poderão ser postas e defendidas pelos
seus autores. O interesSe que me levou :i sugerir essa Comissão foi exatamente a circunstância de que, durante
todos esses anos, 80 projetas foram ofere_cidos, e nenhum
deles conseguiu transformar-se em lei. De modo que era
preciso, então, encontrar uma fórmula que comprometesse a totalidade do Senado na revisão ou até na revogação dessa lei. Daí a nosSa proposta, acolhida pelas Lideranças dos Partidos desta Casa, a Comissão se insta·
!ou na última tCrça-feira, e começará os seUs trabalhos já
na próxima semana, depois, evidentemente, da Semana
Santa. Assim, V. Ex• poderá leVar;-e· para -isto estou apelando para a inteligência, a cultura e o espírito público
de V. Ex•,levar a sua contribuição, a sua crítica- não a

critica generalizada, mas a crítiCã aqueles dispositivos
que, ao seu ver, mereçam revisão ou até total revogação.
De modo que, ao saudar V. Ex• nesta Casa, quero me rejubilar porque sei que naquela Comissão a qual tive, por
gentileza das Lideranças, a honra de presidir, contarei
com a valiosa ajuda de V. Ex•, para que o Senado afinal
ofereça uma lei compativel com o instante democrático
que o País vive.
O SR. ÁLVARO DIAS- Agradeço o aparte que me
honra, porque toda a Nação considera V. Ex• um dos
monumentos da Política brasileira.
O Sr. Nelson Carneiro -

Muito

obrigado~

O SR. ÃL VARO _D1AS -_t exemplo, é lição, no passado e no presente, porque no presente se mostra preocupado com esta questão que é da maior importância para
o aprimoramento do processo democrático deste País,
que é a extirpação desse espirro do macarthismo que é a
Lei de Segurança NaciOnal deste País.
Concluo, Sr. Pfesidente:
"Do rio que tudo arrasta
se diz que,é violento,
- mas ninguém diz _viqlentas
-as margens que Ocomprimeffi~ ;,
- (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

O SR, PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henriqu~ Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILLO (Pronunci~ o seguin~
te discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Desejo fazer um registro que reputo extremamente
sério. A imprensa brasileira, ontem, noticiou uma tentativa de chantagem dos Srs. Ministros da área econômica
contra os trabalhadores brasileiros e contra .este Congfesso, quando ameaçaram extinguir a semestralidade da
co-rreção salarial. Toda a imprensa noticiou e registrou
declarações de parlamentares do PDS que, após audiência com o Ministro do Trabalho e outros auxiliares deste
Governo, anunciaram à Nação essa ameaça, essa serifssima ameaça. Eu diria, essa chantagem contra os trabalha·
dores e contra o Çongresso Nacional, que está se preparando, e muito bem, para apreciar -espera-se, não daqui a muito tempo- o Decreto-lei n"' 2.012, assinado,
emitido por Sua Excelência o Senhor Presidente da Repú?lfca.
Hoje o Sr. Ministro do Trabalho vem -à imprensa para
dizer que desconhece este propósito. No entanto, pÚ:fir~
acredítar- rüf Palavra d-aS fideranças do PDS nesta e na
outra Casa do Congresso Nacional. Prefiro acreditar na
- palavra do Deputado Edison Lobão, um dos ViceLíderes, alías o primeiro Vice-Líder do PDS na Câmara
-- dos Deputados que, ao sair ontem de uma audiência com
o Ministro do Trabalho, declarou à iffiprensa- e ioda a
impretfsaregistrõu isto- que esta seria a únicã rOima de
agir do Governo, se o Congresso Nacional rejeitasse o
Decreto-lei n'>' 2.012. Eu até ontem, durante alguns momentos, tentei recusar-me a acreditar nisto como brasileiro. Eu já não diria co-mo congressista, já não diría
como· Senador, já não diria como parlamentar, mas
comó brasileiro! Tentei recusar-me a acreditar nisso,
mas fui obrigado a acreditar depois das palavras do Sr.
Ministro da Fazenda aqui neista Casa, ontem à tarde.
Não dâ mais para tratar com estes homens, com seriedade, os problemas deste País. Esta é a verdade! Ajuntam
um amontoado de núnieros para tentar provar que este
País é habitado por 125 milhões de imbecis! É o que tentam fazer. Tudo está bem, tudo está sob controle, a dívida externa está extraordinariamente bem administrada,
está tudo azul com bolinhas da mesma cor! Que todos fiqüem tranqüilos e todos continuem tranqüilos, porque
este governo, lá no Olimpo-, es-tá cUiáa-ndo das cOisas de
nós todos mortais! e fiqueino.s, portanto, tranqUilos!
Chegam a dizer esses Ministros que_ as negOciaç-ões
corri. O FMI se fizeram da forma mais democrática possível, tanto assim que as intenções foram ampJ8mente di~
vulgadas pela imprensa brasileira. Vejam os Srs. a que
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ponto chegamos! Chegou a dizer- respondendo a uma
questão importante levantada pelo Senador Severo Gomes, de que essas intenções, esse acordo, precisaria do
ponto de vista constitucional ser aprovado pelo Senado
Federal, - dizer que, porque para a consti_tuição do
FMI o Congresso Nacional, "àquela época", havia se
manifestado favorável, e, portanto, havia participado
das decisões._
Ora, mas o que que há? Francamente! Será possível
que esse__ Ministro pensa que, além deste País; segundo
ele, ser habitado por 12S milhões de imbecis, aqui neSi:i
Casa só existem também inbecis, idiotas? Não dá para
entender mais. b por isso que não dá mais para tratai'
cÓm seriedade a área econõmica do Governo.
E é esta mesma área econõmica do Governo que vem,
agora, fazer chantagem com os trabalhadores brasileiros
e -com o Congresso Nacional. A mesma chantagem que
andam fazendo com esse importante setor da indústria
brasileira que é o setor da inforrilátíca. A nlesma Chantag~~- É esta incsmã.-ârea económica-deste Cove~no que
está vendendo este País em troca de uma glosa de miçan·
gas brilhantes. É esta mesma área econômica deste Go·
verno que está vendendo, está alienando este País. Está
sobretudo alienando a soberania desta Nação.
Isso é inadmissível. O Congresso não pode curvar-se a
isso. O_Congresso deverá, sobretudo, exigir, em prfineiTO"
lugar, que o Decreto-lei n"' 2.012 seja lído logo, rapidamente, para que ele possa pronunciar-se sobre mais este
crime. E ao mesmo tempo ele se mobilizará para rejeitálo in-totum, já que a Constituição que aí se encontra não
lhe dá outra alternativa.
•
Registro também, Sr. Presidente, rapidamente, uma
nota do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal:
Brasília, 24 de março de 1983
À população
Os jornalistas profissionais de Brasflia e.stão enfrentando uma dura campanha salarial. Depois de
u_m prim-eiro contai:o, em que os patrões disseram
não ter tido tempo para estudar suas propostas, foi
marcada uma outra reunião, mas os patrões não
compareceram, deixando claro que preferem resolver a questão na Justiça do Trabalho, f~gindo da
negociação direta.
----- .Ao--contrário, os jOrnalistas querem negociar.
Não fizeram revindicações absurdas. Pretendem ga--nhar, no mínimo, Cr$ 141 mil, e querem um reajustamento de sete por cento, paras os que ganham me.
nos de Cr$ 235 mil, e seis por cento para os poucos
que ga-nham mais do que isso. As demais propostas
têm pouco peso econômico para a;~mpresas.
São os jornalistas que fazem os jornais, mãs não
s_ão ele~ _que decidem o que é publicado. Por isso
esta carta-. As condições em que estão víVCil.do não
aparece nos jornais, nas rádios, na televisão, como
acontece com as demais categorias de trabalhadores.
Amanhã, seXta-feira, nã Delegacia Regional do
Trabalho, os jornalistas conhecerão a contrapro~
posta patronal. As nove horas da noite, no Sindicato, discutem a proposta que darão.
Para romper a injustificada intransigência dos
patrões, até mesmo porque a crise não prejudica os
me~os de comunicação, os jornalistas, esperam con~
tar com a solidariedade da população de Brasflia. S
necessária portanto a sua compreensão para o que
possa acontecer a partir desta sexta-feira.
Persistindo a intransigência por parte da classe
patronal, os jornalistas mobilizarão todos os seus
recursos para fazer valer os seus direitos~
Pela sua compreensão e por melhores salários
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distri·
to _federal.
O Sr. Murilo Badaró - Permite V. Ex• um aparte?
CTSR, HENRIQUE SANTILLO- Ouço V, h• com
prazer.
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O Sr. Murilo Badaró- É só para dizer a V. Ex•, Senador Henrique Santillo, que logo após_ a Ordem do Dia,
cu terei a honra de tentar responder ao discurso de V.

Ex• Não o faço agora porque a Ordem do Dia é nluito
volumosa, mas, logo em seguida, em nome da Liderança,
vou tentar responder ao_ discurso de V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Estou certo de_

que V. Ex• cumprirá com bastante galhardia a ~riste sina
que este Pafs tem-lhe reservado: defender o Sr. Delfim
Netto, defender o Sr. Carlos Langoni, defender o Sr. Ernane Galvêas.
Mas, Sr. Presidente, neste final, eu quero apenas registrar minha solidariedade pessoal, minha solidariedade de
parlamentar à luta dos jornalistas de todo o P_~ís e, _
sobretudo, do Distrito Federal.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço V. Ex• com
muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• acaba de ter uma nota
que era minha intenção tari1bêm ler, para constar dos
Anais desta Casa. Mas estou certo de que V. Ex•,
antecipando-se, _deu_ ao Senado_ciência de_ um momento
excepcional da vida do jornalismo brasiliense, em que os
jornalistas lutam por uma modéstia remuneração para
os serviços que prestam, e certamente há de prevalecer o
bom senso e os proprietários dos jornais acabarão acei:
tando o diálogo para resolver o problema. Felicito V.
Ex• e espero que os proprietários de jornais sejam sensíveis às justas aspirações dos que elaboram, dia a dia, os
diários desta cidade.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Meu ilustre mestre, eminente Senador Nelson Carneiro, desculpe-me
diante de V. Ex•, assim como me desculpo diante dos jornalistas brasilienses, porque estou certo de que, lida por
V. Ex~ esta nota a ela se juntariam novos apoios e maiores apoios. No entanto, também está registrada a solidariedade de V.Ex•, a iinportailtíssima solidariedade de V.
Ex• E da mesma forma que V. Ex• o fez, também o faço,
no sentido de os patrões, as empresas jornalísticas de
Brasília saibam partir para um entendimento com todos
os jornalistas. Estou certo d~ que saberão.
O Sr. José Lins- Permite V.Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex• com
prazer.
O Sr. José Lins ..,... Senador Henrique Santillo, era
também meu propósito o de responder ao discurso de V.
Ex•, quando o nobre Líder Murilo Badaró, antecipandose, prometeu fazê-lo, e o fará com ffiuito mais brilhantismo do ·que eu. (Não apoiado!} Mas eu quero dizer a V.
Ex~ que também tinha inlerição de ler a mesma nota dos
jornalist~. pe modo que, nesse ponto, nós somos igualmente solidários com a solicitação -desses amigos que fazem a cobertura do Senado e que estão diuturnamente
conosco. Eles merecem, certamente, o nosso apoio.

O SR. HENRIQUE SANTILLO --0 apoio de V.
Ex• é impõrtante para a luta dos jornalistas brasilienses.
O Sr. Alfonso Camargo- V. Ex' permite um-aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO
eminente Senador.

~

Ouço V. Ex•,

O Sr. A.ffon_so Camãrgo- _EU sô queria dizer a V. Ei•
que quando fala V. Ex' nesta Casa, fala em nome do
PMDB.

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Agradeço imensamente o seu generoso aparte. Estou certo de que suas
palavras, sobretudo, representam, aqui nesta Casa, as
Oposições brasilienses, as Oposições que ecoaram retumbantemente no seu Estado, o Paraná, cuja vitória V.
Ex• muito contribuiu.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Obrigado.
(Muito bem!)

O 5!R. PRESlDENTE (Moacyr Datla)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, à 18
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes
Mensagens:_
N<1 55, de 1983, relativa à escolha _do Sr. Carlos Antonio Bettencourt Bueno para exercer a função de Embai. xador do Brasil junto à República do Paranã;

N<1 56, de 1983, relativa à escolha do Sr. Lyle Amaury
Tarisse da Fontoura para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa;
N'í' 57, de 1983, relativa à escolha do Sr. Jorge D'Escragnolle Taunay para exercer a fun.ção de Embaixador
do Brasil junto à Republica da índia;

. N"31f. de 1983: relativa à escolha dO Sr. Laura SÕutello Alves para exercer a função de Embaixador doBrasil junto à República do Chipre;
N<160, de 1983, relativa à escolha do Sr. Fernando Ab-- bott Gaivão para exercer a função de embaixador do
Brasil junto à República da Nigéria.
O SR. PRESIDENTE (Moacy_r Dalla) -Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário.

E. lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 411, DE I983
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, letra
<1b", do Regimento Interno, para o Projeto n~' 160, de
I982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Murilo Badaró, como Líder do PDS - Alfonso Camargo, como
Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_O requeri~
menta lido será objeto de deliberação após a Ordem do
Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 19Secretário.
-

E lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENAilO N' 25, DE I983
ulsenta do impoJ>to sobre a renda as gratificações
que enumera, pagas a servidores públicos."

O Congresso Nacional decreta:

_Art. 1~' São ínsentas do impo~to Sobre a renda -as
gratifica-cOes pagas a servidores públicos sob a rOrrria
adicional por tempo de serviço, produtividade, representação, moradia, insalubridad-e e periculosidade.
Art. 21' Esta lei entrarã em vigor na data de sua
_pubHcaçào.
Art. 3'í' Revoga_m-se a~ disposições em c-ontrário.

ae

Justificação

Pela Lei n~' 5.787, de 27 de junho de 1972 qu·e dispõe
sobre__ remuneração devida aos militares, estão isentos de
qualquer tribu~~ção quase todas as gratificações a que os
mesmos têm direito sob o nome comum de indenizações
(veja-se, a respeito, o art. 110, § 2~', acrescentado à dita lei
pelo Decreto~lei n" 1.824, de 22 de dezembro de 1980).
Tal isenção alcança, certamente, o imposto de renda.
Parece-nos, pois, justo que tal direito se estenda, "exvi lege", a todos os servidores públicoS civis, quando menos em razão de obediência ao princípio da eqUidade.
Lembro, finalmente, que o presente projeto de lei,
-consubstanciando a extensão do mencionado direito aos
servidores civis, está sendo apresentado à consideração
da Casa em atendimento a reivindicação de nada menos
do que quarenta entidades de classe de servidores públicos brasileiros, encabeçadas pela União Nacional dos
Servidores Públicos do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Nelson Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - 0 projeto
lido será publicado e remetido às comissões competen~
tes.
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Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos-pelo-Sr.
J9-Secretário.
.
Stjo lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 4I2, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Inter~o, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 232(80
que considera crime de corrupção passiva o recebimento
de doações por titulares ou ex-ocupantes de função
pública, na forma que especifica, feita a reconstituição
do proc.esso, se necessária.
SaJa das Sessões, 24 de março de 1983.- Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 413, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 256(80
que introduz alterac;ão na Consolidação das leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 4I4, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivam_ento do PLS n~' 317/80
que modi_tica dispositivo da vigente Consolidação das
Leis do Trabalho, feita- a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 4I5, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n" 322/80
que acrescenta parágrafo único ao art. 4t? da Lei n'13.373,
de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e. sua família, feita a reconstituição do proCesso, se necessária.
.~~la das..Sessões, 24 de março de l983.- Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 416, DE I983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, ·requeiro o desarquivamento do PLS n" 323/81,
que acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do
Trabalho, elevando o valor da alçada para efeito de admissão de recurso ordinário, feita a recoilstituiç~o do
processo, se necessária.
Sala das Sessões, 24 de marco de 1983. -Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 4I7, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 326/80
que altera a redação do art. 73 da vigente Consolidação
das Leis do Trabalho, feita a reconstituição do processo,
se necessária.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. - Humberto
LUCena.
--·
REQUERIMENTO N' 418, DE I983
Nos termos do disposto do art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n9 327 f80
que dispões sobre a concessão de licença-prêmio aos trabalhadores abrangidos pela CLT, nas condições que especifica, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. - Humberto
Lucena.
REQUERIMENTO N' 419, DE 1983
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno,_ requeiro o desarquivamento do PLS n'i' 346/81
que altera dispositivos da Lei n" 605, de 5 de janeiro de
1949, para o fim de _determinar que o pagamento do repouso semanal remuneração compreenda também as ho-
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ras extraordinárias. feita a reconstituição do processo, se
necessária.
Sala d~s Sessões, 24 de março de 1983.- Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
Sobre a mesa, reduções finais que vão ser lidas pelo Sr:
IY-Secretário.

São lida.ç ãS- segUi'ntes
PARECER N• 39, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução o? 112, de1981.

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenü- a redação final do Projeto de
Resolução nl' 112, de 1981, que autoriza a Prefeitura da
Estância Turfstica de Itu (SP) a elevar em
CrS 443.100.000,00 (quatrocentoS e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 24 de marco de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 39. DE 1983
Faço saber que o Senado Fi:deral, nos termos do art.
42, inciso VI, da Constituição, e eu
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu,
Estado de São Paulo, a elevar em
CrS 443.100.000,00 (quatrOcentos e quarenta e três
milhões cem mil cruzeiros), o montante de !IWI; dívida consolidada.

e

O Senado Federal resolve:
Art. l~t I: a PrefeitUra Municipal da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2? da
Resolução n~t 93, de I L de_outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar o montante de sua divida
consolidada em Cr$ 443.100.000,00 (quatrocentos e
quarenta e três nlilhões e cem mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 U PCs, considerado o valor nominal da
UPC Oe Cr$ 738,50 (setecentos e trinta e oito ·cruzeiroS e
cinqüenta centavos), vigeilfe em janeirof81, a fim de que
possa contratar operação de crédito de igual valor junto
ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
- BNH, destinada à execução de obras do Projeto CURA, naquela cidade, obedecidas aS Condiç_ões admitidas
pelo Banco Central do B_r_asil no _respectivo processo.
Art. 2~t Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 40, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nY 114, de
1981.

Relator: Senador Alberto Silva.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' I !4, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$4.606.655.502,42
(quatro bilhões, seisCentos e seis milhões, seisCentos e
cinqüenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e quarenta e dois centavOs) O montante de sua dívida Consolidada interna.
Sala das Comissões, 22de março de 1983. -.. .:. ._ Lm1ianto
Júnior, Presidente- Alberto Silva, Relator~ Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 40, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, lifciSO VI, da Constítiiição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, Es-tado do Paraná, a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42
(quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seicentos e
cinqüenta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e
quarenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I"' E a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado
do Paraná, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de
II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüenta e cinco mil, quinhentos e
dois cruzeiros e quarenta e dois centavos), correspondentes a 5.247.597 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 operações de crédito no valor global
acima mencionado, junto ao Banco do Estado do Paranã
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habitação - BNH, destinadas à implantação do Programa de Complementação Urbana- Projeto CURA nos bairros: Pinheirinho, Boqueirão, Cajuru
e Mateus Leme, 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• 41, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 223, de
1981.

Relaror: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n~' 233, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim (SC) a ele_var em Cr$
15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e-seis mil
cru~eiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
-Sala das Comissões, 22 de rrlarço de 1983.- Lomanto
Júnior Presidente-- Alberto Si/~·a Relator - Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 41. DE 1983
Faço sabt.!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
AUroriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim,
estado de Santa Catarina, a elevar e-m Cr$
15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vlnte e seis mil
cruzeiros) o montaõte de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 11' E a Prefeitura Municipal de São Joaquim,
Estado de Santa Catãrina~ nos lermos do art. 29 da Resolução n"' 93, de ll_de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ l 5.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e Seis mil cruzeiros) o montante de
-sua dívida consolidada, a fim de que posoo contratar um
emp-réstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-FAS, destinado à
cOnstrução" de salas de aula pãra ensino de Jl' ,Srau e de
uma Casa de Cultura, naquele Município. obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2"' 'Esta Resolução entra em vigor ria dafa de
sua publicação.
PARECER N' 42, DE 1983
Rcdação final do Projeto de Resolução n9 46, de
1982.
Relaror: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redaçào final do Projeto de
Resolução n"' 46, de 1982; que auto'riia a Prefeitura Municipal de Palmitos (SC) a elevar em CiS 59.270.108,58
(cinqUenta e nove milhões duzentos e setenta mil, cento e
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oito cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 22 -dt.! março de 1983. - Lomanto
Júnior. Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silm.
ANEXO AO PARECER No 42, de 1983
Faço saber qut.! o Senõ3do Federal aprovou, nos termos
dO urt. 42, inciso VI, d<.! ConstituiÇão, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte
RESOLLIÇAO N'

• DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos, Estado de Santa Catarina, a __ elevar em CrS
59r270.108,5R (cinqücnta e nove mihões, duzentos e
setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqüenta e oito
centams) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. Jl' b a Prefeitura Municipal de Palmitos, Estado
de Santa Catarina, nos temias do art. 29 da Resolução nt
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal,-3utorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cri 59.270, f08,58 (cinqüenta e nove milhões, duzentos e
setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqüenta e oito centavos), correspondentes a 47.822 UPCs, considerado o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta -e nove centavos), vigente em outubro/SI, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual valor junto ao Banco de Desenvolv[mehtO do Estado de Santa Catarina S.A., este na qualidade de ugente financeiro do Banco Nacíonal de Habitação - BNH, destinõ.ldo à implantação do sistema de
dr'enagem visando ao controle de inundações, construções de meios-fios e pavimentação asfâltica, na ârea
urbana daquele Munidpio, obedecidas as condições admitidas pelO Bânco Central do Brasil no respecitVO processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor nõ3 data de sua
püblicuÇãi5.
PARECER No 43. DE 1983
Redação final do Projeto de Res.olucão n"' 58, de
1982.
-

Relator: Senador Saldanha Der:i
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de

Resolução n"' 58, de 1982, que autoríia o Governo doEstudo do Paraná a elevar em Cr$ 579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove milhões, cem mil e cem cruzei~
ros) o montante de sua dívida consolidada interna.
S:..da das Comissões, 22 de Março de 1983.- Lomanto
JUnior, Presidente- Safdãf!ha Derzi, Relator- Alberto
Silm.
ANEXO AO PARECER N• 43, DE 1983
F.aço saber q-ue o Senãdo Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI. da Constítuiçào, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Golerno do Estado do Paraná a elevar
em Cr$ 579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove
milhões. cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dh ida consolidada.
O Senado Federal ·resolve.

Art. I", Ê o Governo do Estado do Paraná, nos termos
do ari.19 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federa[, a_utorizado a e-levar e~- Cr$
579.100.1ÜO,OO (quinhentos e setenta e nove milhões,
cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida sansolidada, 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 - F AS. destinado à reestruturação do
macro-esquemu de segurança pública estadual, naquele
EStado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil no respectivo processo.
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Art; 29, Esta Resolução entra em- vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 44, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~'

64, de

Rdator: Senador Saldanha Derzi
A Comis-São apresenta a redação "ffn-al do Projeto de
Resolução n<? 64, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de São José do Cedro (SC) a elevar -em CrS
3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e seis
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, -22 de março de 1983. - Lomanto
Junior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Alberto
Silva.

ANEXO AO PARECER N• 44, 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 a Prefeitura Municipal de São José do
Cedro, Estado de Santa Catarina, a elevar em CrS
3.966.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta e
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Seriado Federal resoiVC::
Art. 1(1 1:: a Prefeitura Municipal de São José doCedro, Estado de Santa Cataríiia, nos termos do art. 2q da
Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 3.966.000,00 (três
milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim dei que pOsSa
contratar um empréstimo de igual valor junto â Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS,
destinado à aquisição de caminhão equrpado com carroceria co!etora e compactadora de lixo, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação+
PARECER N• 45, DE 1983
Redação final do PrOjeto de Resolução n? 113, de
1982.
Relator: Senador Alberto

Si/~·a

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nQ 113, de 1982, que autoriza o Governo do
Estado do Piauí a elevar em Cr$ 1.616.164.560,00 (Um
bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 22 de março de 1983. -Lomcinto
Junior. Presidente - Alberto Silva, Relator- Saldanha
Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 45, 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 Plaui a elevar
em Cr$ 1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. )Q S o Governo do Es_tado do Piauí, nos termos
do art. 2'1 da Resolução n' 93, de 11 de outubm de 1976,

do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidada em Cr$ 1.616.164.560,00 (um bilhão, seiscentoS -e dezesseis milhões, cento e sessenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros), correspondentes a 1.304.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em ou~
tubro/81, a fim de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco do Estado do Piauí S.A,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado a financiar a execução do Plano Nacional da Habitação Popular PLANHAP-PI, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas--pelo Banco Central ôo Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vígor- na data de
sua publicação.
PARECER N• 46, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução
1981.

n~>

181, de

Relator: Senador Alberto Silva
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nQ 181, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado.. do Piauí a elevar em Cr$ 436.643.800,00 (quatrocentos e'trinta e seis milhões, seiscentos e três mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna.
_:Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - Alberto Silva, Relator - Saldanha
Derzi - Claudionor Roriz.

ANEXO AO PARECER N• 46, 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 Piauí a elevar
em Cr$ 436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos
cruzeir_9s) õ montante de sua -~ivida consolidada.

b Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 21' da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
436.643.800,00 (quatrocentos e frirtta e seis milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de Suã -díVTdit Consolidada, a fim de que pOssa
contratar operações de Crédito no valor global acima
- menciona_do,junto à Caixa Econõmfca Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinados a diversas obras
na ãrea de saúde, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respecti__y_o_ processo.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N' 47, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução n' 220, de
1981
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apreserita a redã.ção- fina·! d~ Projeto de
Resolução ri'~ 220; de !98L .qUe autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a elevar em Cr$ 381.244.800,00
(trezentos e oitenta c um milhões, duzentos e quarenta e
qUatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
divida consolidada interna.
Sala das Comissões, 24-3·83.- Lomanto Júnior Presidente - Claudionor Roriz Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 47, DE 1983
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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Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em Cr$ 381.244.800,00(trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. l'~ E o Govemo do Estado do Amazonas, nos
termos do arL 2Q da Resolução n? 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
381.244.800,00 (trezentOs e-oitenta e um milhões, duze~
tos e quarenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
COf'!l~?tar um e1ppréstimo de i$ual valor junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento_ Social- FAS,
destinado à implantação do programa de modernização
da Rede Estadual de Saúde, 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• 48, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução qQ 260, de
_1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n<:' 260, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado de Minas Gerais a realizar operação de empréstimo externo no valor de US$ 50,000.00 (cínqüenta milhões de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos para o exercício de 1982.
Sala das Comissões, 24-3-83. - Lomanto Júnior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N' 48, de 1983

Fiço 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 Governodo do Estado de Minas Gerais
a realizar operação de_empréstimo externo no valor
de USS 50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares
norte-americanos) destinada ao Programa de Investi~
mentos para o exercício de 1982.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o Governo do Estado de Minas Gerais auw
torizado a realizar, _com a garantia da União, uma ope·
ração de empréstimo externo no valor de USS
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, a ser utifizada na execução do Programa de Investiménto"f"daquele Estado no exercício de 1982.
ArL 29 A operaçãO realízar-se-á nos termoS a"provados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do item II do art. 19 do Decreto nQ
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais àigências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
dísj:Josto na Resolução nl' 2.156, de 9 de novembro de
1981, daquele Estado, autorizadora da operação.
ArL 39 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 49, DE 1983
Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 11, de
1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução nQ I 1, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) a elevar em Cr$ 288.499.100,00
(duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noven-
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ta e nove mil e cem cruzeiros) ó montante de sua dívida
c_onsoJidada interna.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Claudionor Roriz.

ANEXO AO PARECER N• 49, DE 1983
Faço saber que o Senado_Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisõ VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

São lidos e aprovados os seguintes.

REQUERIMENTO N• 420, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro Oispensa de publicação, para imediata discussão e vátação, da redação final do Projeto de Resolução n~'
112(81,
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. - Henrique
Santil/o.

REQUERIMENTO N• 421, DE 1983
RESOLUÇÃON•_, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, EstaM
do do Paraná, a elevar em CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros), o montante de sua divida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. I~' E a Prefeitura Municipal deCuritiba, Estado
do Paranã, nos termos do art. 211 da Resolução n~" 93, de
li de outubrQ de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em CrS 288.499.100,00 (duzentos e oitenta e oito
milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e cem cruzeiros) o_montante de sua dívida consolida , a fim de que
possa contratar uma operação de emprêstimo de igual
valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada à ampliação da rede escolar
de 111 grau, naquele Município; obedecidas as condições
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo
processo.
Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicaçãO.

PARECER N• 50, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução nl' 182, de
1981,

Relator: Senador C/audionor Roriz
A Comissão apresenta ã redação final do projeto de
Resolução n'i' 182, de 1981, que autoriza o Governo do
Estado do Piauí a elevar em Cr$ 76.131.000;00 (setenta e
seis milhões, cento e trinta e um mil cruzeiros) o montante de sua dívída consolidada interna._
Sala das Comissões, 24 de março de 1983. ~ Lcmamo
Junior. Presidente- Claudionor Roriz. Relator -Saldanha Derzi.

ANEXO AO PARECER N• 50, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Co_nstitltição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar
em Cr$ 76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e
trinta e um mil cruzeiros), o montante de sua dfvida
consolidada.
O Senado Federal resolve;
Art. l'i'
o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
76.131.0000 (setenta e seis milhões, cento e trinta e um
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 e equipamento de 5_
(cinco) Diretorias e Laboratôrios Regionais de Saúde,
naquele estado, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
A rt. 2<:> Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~As redações
finais ridas vão à publicação,
Sobre a mesa. requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
!~"-Secretário.

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da r!!dação final do Projeto de Resolução n~" 114,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -Alfonso C amargo.

REQUERIMENTO N• 422, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, a redaçào final do Projeto de Resolução nl' 233, de
1981.
Sala das Sessões, 24 de março de_ 1983. -José Lins.

REQUERIMENTO N• 423, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução nl' 46, de
1982.
Sala das Sessões, 24_ de março de 1983. -José Lins.

REQUERIMENTO N• 424, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n'i' 58, de
1982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- A.ffonso Camargo.

REQUERIMENTO N• 430, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discusão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n~" 11, de
1982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.

REQUERIMENTO N• 431, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro disPi::n-sil de- pUblicação, para imediata discussão e votação, da redaçào final do ProjetO de Resolução n~' 182,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- Helvidio Nunes.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Aprovados
os requei-iiTlentos, passa-se à imediata apreciação daS re_daçõeS: _Onais anteriormente lidas. _
Em discussão a redução final do Projeto de Resolução
n~' 112/81. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
o pi'Ôjeto v-ai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~Em discussão a redaçào final do Projeto de Resolução n"' 114, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentaias. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em discus--- --são a redação final do Projeto de Resolução n~" 233 de
1981. (Pausa.)
REQUERIMENTO N' 425, DE 1983
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerNos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeirada.
ro dispensa de publicação, para imediata discussãO e voEm votação~
tação, da redação final do Projeto de_Resolução n<1 64, de
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta1982,
dos. (Pausa.)
Sala das Sessõ_eS, 24 de março de 1982. - José Uns.
Aprovada.
REQUERIMENTO N• 426, DE 1983
O projeto vai à promulgação.
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Em discusro dispensa de publicação, para imediata discussão e vosão a redação final do Projeto de Resolução n~" 46 de
tação, da redação final do Projeto de Resolução n'i' 113,
1982. I Pausa. I
de 1982.
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerSala das Sessões, 24 de março de 1983. -Helvídio Nurada.
nes.
Em votação.
REQUERIMENTO N• 427, DE 1983
Qs_Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiAprovada.
ro dispensa de publicação, Par-a imediata discussão e voO projeto vai à promulgação.
tação, da redação final do Projeto de Resolução n~" 181,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. ~ Helvídlo Nunes.

REQUERIMENTO N• 428, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redUção final do Projeto de Resolução n~" 220,
de 1981,
Sala das Sessões, 24 de março deJ98__3. --::José Lins.

REQUERIMENTO N• 429, DE 1983
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votaÇão~- da redação final Oo Projeto d~ Resolução nl' 260,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Em discussão a redação final do Projeto de Res_olução n9 58 de
1982. (PaUsa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. S.tmadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~ Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nl' 64 de
1982. (Pausa.)
Não h<~vendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que a aprovam permarieçam-sCntados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à- piOmufgaÇão.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação ftnal do Projeto de Resolução n9 113 de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aPrOv-am permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto_ de ResoluÇão n'~ 181 de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os -s-rs. -senadores Que a-

aprovam permaneÇam senta-

dos. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESlDENTE (Moacyr Dalla) - Em discus~
são a redação final do Projeto de Resolução n~' 220 de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~la, declaro~a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores Cjue a- aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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O projeto vai à promulgação.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n" 260 de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada~

. Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta___ dos. (Pausa.) _
AproVada.

Jorge Kalume- Eunice Michiles- Gaivão Modesto
- Aloysio Chaves- Alexandre Costa --João Castelo
-José Sarney- Alberto Silva- Humberto LucenaMarcondes Gadelha- Marco Maciel- Albano Franco
- J utahy Magalhães - Lomanto Júnior --José Ignãcio
- Amaral Peixoto - Itamar Franco - Alfredo CaJnpos-~ Benedito Ferreira - Mauro Borges- Eneas Faria - Jaison Barieto - Jorge Borrihausen - Carlos
Chiarelli - Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

O projeto val--à promulgação.
O SR. PRE;SIDENTE (Moacyr Dali<!.) - Em di§CUSsão a redação final do Projeto de Resolução nl' 11 de
1982. (Pausa,)

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

(Em Regime de Urgência- art. 371-C, do Regimento Interno)

Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n" 182 de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la,_ declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs.. Senador~s que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

Discussão, ·em. segundo turno, do Projeto de Lei
da Cãmara rt~' 151, d"e 1982 (n116.766f82, na Casa de
origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
do Paraná, e dá outras providências,
DEPENDENDO de Parecer da ComisSão de Redação.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Redação que
vai ser lido pelo Sr. ('?-Secretário.

t
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ANEXO
n~'

de 198 )

, de de

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
CARGOS CRIADOS (Art. 1')

I

GRUPO: A T!VIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO Cargos

2
4

Categoria Funcional
Técnico Judiciário
Técnico Judiciário
Técnico Judiciãrio
Técnico Judiciário

Código TRE-AJ-020
Classe

Código

E
B
A

TRE-AJ-021
TRE·AJ-021
TRE-AJ-021
TRE-AJ-021

NS
NS
NS
NS

22 a 25
17 a 21
12 a 16
1 a li

E
B
A

Tf<.E-AJ-023
TRE-AJ-023
TRE-AJ-023

NM
NM
NM

32a33
28 a31
24a27

E

TRE-AJ-025
TRE-AJ-025
..TRE-AJ-025
TRE=AJ-025

NM
NM
NM
NM

28 aJO
24 a27
19 a23
14a 18

c

Referência

12
10
12
25

4
10

Auxiliar Judiciário
Auxiliar J udiciãrío
Auxí!iar Judiciário
Atendente Judiciário
Atendente Judiciãrio
A tendente Judiciãrio
A tendente Judiciãrio

·c
B
A

GRUPO: OUTRAS ATIVIDADES DE NlVEL SUPERIOR- Código TRE-NS-900
Cargos

Categoria Funcional

Está finda a

Hora do Expediente.

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)

(Lei

0603

Classe

Códigõ

Referência

Médico (jornada de 6 horas)

A

TRE-NS-901

NS

14a 16

Contador

A

TRE-NS-924

NS

5a 11

I
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GRUPO: OUTRAS ATIVIPAPES OE N!VEL MliPIO- Código TRE-NM-1000
Cargos

Categoria Funcional

Classe

Código

B
A

TRE-NM-1042
TRE-NM-1042

Tec. de Contabilidade
Tec. de Contabilidade

Referência
NM
NM

24a29
17a23

GRUI'O: SERVIÇOS OE TRANSPORTE OFICIAL I;: PORTARIA- Código TRE-TP-1200
Cargos

Categoria Funcional

Classe

Código

Referência

B
A

TRE-TP-120 1
TRE-TP-1201

NM 9a 13
NM7a 8

Motorista Oficial
Motorista Oficial

GRUPO: SERVIÇOS AUXILIARES -Código TRE-SA-800
Cargos

Categoriã Funcional

Classe

Código

E

TRE-SA-801
TRE-SA-80L
TRE-SA-801
TRE-SA-801

NM
NM
NM
NM

30a32
25a24
21 a24
17 a20

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

NM
NM
NM

21 a 23
17a20
9 a 16

Agente Administrativo
Agente AdministratíVó
Agente Administrativo
Agente Administrativo

c

B
A

Referência

10
2

7
9
18

E
B

Datilógrafo
Datilógrafo
Datilógrafo

A

Março de 1983
em Cr$ 137.651.000,00 (cento e trinta e sete niilhões, seiscentos e cinqaenta e um mil Cruzeiros), o montante dC
sua dívida consolidada interna, a fim de que po~a contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilizaÇão de reCursos )lo
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinado
-a financiar a ampliação, reforma 'e reequipame.titos do
Hospital de Pronto-Socorro Municipal, obedecidas as
t:"oi:lõições admitidas pelo Banco Central dO Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta resoluÇão entra em vigor na data de· sua
publicação.
O SR_,,PRE:SID!lNTE (Moacyr Dalla) - Item 3:
Votação, cm turno único, do Projeto de Resoluçio
n' 115, de 1981 (apresentado pela Comissiio de Finanças como conclusão de seu Parecer n9 763, de
1981), que autoriza o Governo do Estado de Santa
~Catarin_a a realizar operação de empréstimo externo,
no valor de USS 50,000,000.00 (cinqUenta núlhões de
j).ó_lares norte-americanos), d'estinada ao programa de
in!estimcnto do Estado, tendo
PARECER, sob n9 764, de 1981, da Comissio
-de Constituição e Justiça, pela constitucionáli~
dade e juridicidade.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o prOjeto aprovt:ido
PARECER N• 51, DE 1983
Redaçio do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara n9 151, de 1982 (n9
6.766/82, na Casa de origem).
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto de Lei da Câmara n9
151, de 1982 (n9 6.766/82. ria Casa de origem), que dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do Tribupal
Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dá outra_s providências.
Sala das Comissõt;s, 24 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Clau~

Encerrada a discuSsão, passa~se à votação da matéria
nos termos dO art. 322, If~-B, do Reginieilto-lnter~
no, depende, para sua aprovação, do voto favorável da
maioria absoluta dos membros da Casa, devend_o a vo·
tação ser feita pelo processo nominal.
T,;::ndo havido, entretanto, acordo entre as Uderanças,
a matéria foi aprovada, em primeiro turnõ, sfmbolica~
mente. Assim, em consonância com aquela decisão, a
PresidCncia irá submeter o projeto ao Plen8.rio, em segundo turno, pelo mesmo processo.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam senta~
dos. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à Câmara dos Deputados

q~e,

dionor Roriz.

ANEXO AO PARECER N• 51, OE 1983
Dispõe sobre a criação de cargos na Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dá
outras providências.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. 19 São criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pa~
raná, os cargos constantes do Anexo a esta Lei.
Parágrafo único; O ingresso na categoria funçional
de Auxiliar Judiciário far-se_-â na classe inicial, medíante
concurso público de provas, em que serão verificadas as
qualificações essenciais, exigidas nas respectivas especificações, para o desempenho das atividades inercnt~s à
classe.
Art. 29 Fica extinguido, quando vagar, um cargo de
Taquígrafo Judiciário, Código TRE-AJ-022.
Art. 39 As despesas decorrentes do disposto __ n_esta
Lei correrão à conta das dotações orçamentãrias pró~
prias do Tribunal RegíonaJ Eleitoral do Estado do Paraná ou de outras para esse fim destinadas.
Art. 49 Esta Lei entrjl em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 59 R!:vogan-se as disposições em -êOntr-ár; ·
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Comple_tada
a instrução 'da matéria, passa:~se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro~a
encerrada.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -lteon 2:
Votação, em turnO Uníco, do Projeto de Resolução n9 113, de 1981 (Apresentado pela Comissão
de Economia como concluS:ão de seu Parecer n9741,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Porto Alegre (RS) a elevar em crS 137.651.000,00
(cénto e trinta e sefe milhões, seiscentos e cinqUenta
·'e um mil cruzeiros), o montante de sua dívida con~
solidada, tendo
PARECERES, sob n9s 742 e 743, de 1981, das Comis~
sões:
--de-COns-tituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiéidade; e
- de Munidpios, favorável.
Em votação.
Os Srs. Senadores 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• 113, DE 1981
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS), a elevar em Cr$ 137.651.000,00 (tento e trinta
e sete milhões, seiscentos e cinqUenta e um mil cruzeiros), o montante _de sua dívida C?nsolidada interna.
O Senado Federal resolve:
- Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS), nos termos do art. 29 da Reso_lução n9 9~, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1151 DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
realizar operação de emprfsdmo externo, no valor de
USS 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
norte-americanos), destinada ao Programa de Investimentos do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. l9 Ê o Governo do Estado de Santa Catarina
autorizado a realizar, com a garantia da União, uma
operação de empréstimo externo, no valor de USS
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares norteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a
orientação -~o Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada a financiar obras em setores priori~
tários do Programa de Investimentos do Estado.
Art. 29 A operação realizar-se-.ã nos termos aprovados- pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. !9, item 11, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da politica
econômieo:fi:nanceira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na L~i Estadual n9 5.8.53, de 14 de abril de 1981,
publicada no Diário Oficial do Estado do dia 22 de abril
de 1981.

Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
pubHc3ção.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Palia) - Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 127, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9 796,
de 1981), que autoriza o Governo do EstadO de Sergipe a elevar em Cr$ 270.959.000,00 (duzentos e setenta milhões, novecentos e cinqUenta e nove mil
Cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER; sob n9 797, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Jusrtça, pei3. constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos.
-Em votação._
Os Srs. Senadores que o aprovarn queiram conservar~
se como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à Comissão de Redaçào.

E o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 127, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado de Sergipe a elevar em CrS 270.959.000,00 (duzentos e_ setenta milhões,
novecentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros), o mon-

tante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:

Art.

I~'

E o Governo do Estado de Sergipe, nos ter-

mos do art. 29 da Resolução nço 93, de 11 de outubro de
!976, do Senado Federal, autorizado 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 interna, a fim de que posSa conti-ãfar
uma operação de crWito de igual valai, junto à Caixa
Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, destinadã à
expansão e melhoria tisica do ensino de }9 Grau e pré-escolar e construção de quadras de esportes, obedecidas
as condições admiti<fus pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. HEL V[DIO NUNES (Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Senador Alberto Silva tenha as suas mágoas, que o Senador Alberto Silva guarde Õs seus ressentimentos, que o Senador Alberto Silva conserve no seu
coração verdadeiro ódio à situação poHtica dominante
no meu Estado, compreendo. Agora, que o Senador José
Lins- na oportunidade, tenho certeza não representa o
pensamento da Liderança ,

O Sr. José Lins -

E verdade.

O SR. HELVIDlO NUNES - ... venha propor um
"golpe b~ixo" contra a votação que se esboça neste Plenário, alto lá! Basta! Afinal de contas os colegas devem
um mínimo de respeito-aos-colegas. Mas aqui nãO ê o-colega, Aqui é o interesse do Estado do Piauí que está em
jogo.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Casa toda sabe que,
como outros piauienses, eu já tíve a·honi'a de dirigir o
meu Estado. Fí-lo, Sr. Presidente, no tempo em que o
Piauí era pobre, na época das vacas magras.
Para que se tenha uma idéia da pobreza do Piauí que
· ·governei, durante quatro anos jamais recebi um centavo
do Governo FederaL
Sucedido pelo Senador Alberto Silva, que aqui se enO SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 5:
contra, foi exatamente S. Ex• quem inaugurou no Piauí,
de 1945 para cá, a fase dos empréstimos. Entre outros, S.
Votação, em turno único, do Projeto de ResoEx~ obteve do Senado Federal, sob o comando de Petrôlução n9 180, de 198f (apresentado pela Comissão
hio Portella e relatado por mim, em 72 horas, a aprode FinãnÇas coinO cottCli.üião de seu Parecer n~>
vaçâQ de um pedido e empréstimo de 10 milhões dedóla1.089, de 1981, com voto vencido do Senador Jos~
Fragelli), que autoriza o Govenro do- Estado d_o - _ ~~nteressante, Sr, P.residente, o empréstimo que foi
concertado
nas mesma condições de que trata o pedido
Piauí a contratar empréstimo externo, no Valor de
atual. S. Ex• aplicou o dinheiro, gastou o dinheiro na
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteconstrução, na pavimentação de uma estrada que eu, a
americanos), destinado ao programa de investimen- duras penas, lancei as bases, construí pela metade. (Não
tos do Estado, tendo
apoiado!) Mas S. Ex• não pagou um centavo do emprésPARECER, sob n9 1.090, de 1981, da Comissão
timo que fez àquela época. SOmCiite doze anoS depois,
- de- Constituição e Ja.stiça, pela constitucionalipre~isamente em agosto vindouro, o governo do Estao
dade e juridicidade, com voto vencido dos Senado-,
do Piauí pagará a última parcela do empréstimo que o
res Lázaro Barboza e Hugo Ramos.
então Governador e hoje Senador Alberto Silva, con~
Em votação o projeto, em tllrnO-UniCo.
--traiu.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva.
Sr, Presidente, este empréstimo foi solicitado em 19_81.
O SR. ALBERTO SILVA (Para encaminhar a voAquelâ época -está escrito aqui no avulso- o dólar
tação. Sem revisão do oradoi.)- Sr. Presidente~-S!S.-Se
custava 91 cruzeiros. mas esses detalhes, Sr. Presidente e
nadores, não é a primeira vez qUe oCUPO e-sta tribuna,
Srs. Senadores, pouco importam. Importa, sim, o que o
quando se trata de empréstimos para o meu Estado, e
Governo estã pretendendo, hoje, e, através das mesmas
desta vez, vou fazê-lo em consonância com a minhã po-pessoas, pretende obter aquilo que ao seu tempo o Senasição nesta Casa.
dor Alberto Silva obteve.
Quanto ao empréstimo de fO bilhões de dólares, agoEstes recursos, Sr. Presidente, têm uma programação.
ra, para o Estado do Piauí, gostaria de receber um plano
Esta programação consta do avulso que acompanha o
de aplicação que me convencesse que o Estado tem real~
item n"' 5. Esta programação, melhor dizendo, está no
mente condições de contratar esse empréstimo, já que há
processo.
dois anos recebeu um empréstimo de 20 milhões de dóla~
res, mandou para o Senado um plano de aplicação e não
Investimentos a serem realizados com empréstimo excumpriu, em nada, o que estava escrito nesse plano.
terno - US$ 10 milhões
De maneira que, até que eu receba um plano de apli(CrS 1.000,0)
cação que me convença da destinação e da neCessidade
"I) TRANSPORTES
630.000,0
de o Estado contrair esse empréstimo, reservo-me o diI. Complementação da Infra-Estrutura Rodoreito de não votar contra o empréstimo, mas quero saber
viária Conclusão dos trechos:
para que se destina o emprêstimo. Neste caso, vou requea) Esj:ieraütinafLuzilândia
150.000,0
rer quorum para esta votação. (Muito bem!)
b) Barras/Porto
200.000,0
c) OeirasfSimplfcio Mendes
80.000,0
O SR. PRESIDENTE {Moacyr DaJia)- Em votação
d) Valença/Pimenteiras
100.000,0
o projeto,
2. Equipamentos Rodoviários
IOO:(i()(),O
O Sr. José Lins- Sr. Presidente, peço a palavra para
II) INDUSTRIA
70.000,0
encaminhar a votação.
a) ConS:ffi.tção de Galpões Industriais SO.OOO,b
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Concedo a
palavra ao nobre Senador José Lins, para encaminhar a
votação.

b_J Distrito Industrial de Parnaíba
20.000,0
Parnaíba é a cidade natal de S. Ex•, o Senador Alberto
Silva.

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

III) DESENVOLVIMENTO RURAL 114.000,0
Implantação de Linhas de Distribuição de Energia Rural:
a) São FéHxjPovoado Baixa Grande (São Félix);
b) Sangria/Povoado Lagoinha (Campo Maior); c) Piri-pifiJPovoado Formosa (Piripíri); d)Tanque VelhojBomfimjVârzea Grande (S. R. Nonato); e) PaulistanafAito
~~o PedrojJacobina (Paulistana); f) JaicósjMassapê
(Jaicós); g) São JoséjBonsucessojVila da Barra (Piracuruca); h) Cruzetas/Antônio Almeida (Antônio Almei-

O Sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, concordo com a
proposição do Senador José Uns.
O Sr. Helvídlo Nunes- Sr. Presídente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalia) - Concedo a
palavra ao nobre S~nador Helvídio Nunes, para encaminhar a votação,
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da): i) Usina Santana /São João (Teresina); j) BuritizinhofPovoado Cajazeiras (OeiraS).
Sr, Presidente, são recursos que se destinam à cxe·
cução de obias essenciais ao desenvolvimento do Piauí.
S. Ex~ o Senador Alberto Silva aplicou os lO milhões de•
dólares que recebeu ao tempo em que dirigiu os destinos
daquele Estado, na pavimentação parcial da PI-4. Aqui
está havendo uma diversificação de aplicações~ Esses recursos interessam praticamente, ao Estado inteiro:
Como se pode, Sr. Presidente, ser contra a aprovação
desse empréstimo, que vai grand!'!mente beneficiar o
Piauí, a não ser por motivos de ordem política? Esses
motivos de ordem política devem ser esquecidos nesta
Casa, ponfue esta Casa deve eslar acima das nossas
questiúnculas estaduais.
Sr. Presidente e Sts. Senadores, nós aprovamos, hã
cinco minutos, um emprêstimo para Santa Catarina, i10
_valor de 50_ mithõ_es de dólares, Por que o Senado autorizou, em relação a Santa Catarina, e vai negar ao Piauí?
Interessante, Sr. Presidente e Srs. Senadores: no avulso
relativo ao Estado de Santa Catarina, não há nem notícia-S dci plano de aplicação.
Sr. Presidente, há dois dias concedemos um emprêstimo, parace·me quede 100 milhões de dólares, ao Governo de Minas Gerais. Antes, na semana passada ou na semana transata, concedemos autorização de empréstimo
a São Paulo. Estamos constantemente a dar autorização
a todos os Estados, indistintamente, que, de maneira
válida e c-orreta, chegam ao Senado e solicitam essa autorização. Por que essa discriminação inexplicável? Por
que essa discriminação _-exclusivamente politica em rela~ào ao Piauí? De maneira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que esta Casa não aceitará, de maneira nenhuma, ao
contrário, repelirá a proposta feita pelo Senador José
Lins.
Cabe-me, neste instante, formular wn apelo: que acima das nossas divergências, que acima do nosso posicionamento pessoal, que acima dos nossos interesses eleitoreiros, que acima de tudo isso nós olhemos exclusivamente o interesse do Estado do Piauí, e que S. Ex• o
nobre Senador Alberto Silva ·não peça verificação de
quorum. Se S. Ex• quer, pode e deve pedir, mas que concorra com o seu voto decidido para que o Piauí receba
esses recursos, que serão aplicados em beneficio do desenvolvimento do nosso Estado. (Muito bem!)
O Sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação pessoal. Jã que fui citado nominal~
mente, quero defende~-me.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alberto Silva, na formado art.
16, 5"' do Regimento Interno. S. Ex• tein a palavra por
dez minutos,

*

O SR. ALBERTO SILVA (Para explicação pessoal;
sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Eu quero colocar as coisas nos devidos lugares. O Se~
nador Helvídio Nunes. foi descortês com o Senador José
Lins e comigo. Eu não disse que não votava o empréstimo. s~-E~. se tiver boa memória, -deve lembrar-se que
com o meu voto eu aprovei vinte milhões de dólares, e
aqui estã o plano de aplicação que eu pedi naquela ocasião. O Senador Bernardi.no Viana, àquele tempo, foi
muito mais cortês 9-o que_o Senador Helvídio Nunes, que
tentou dizer aqui que faço isso por ódio - não carrego
esse sentimento no coração, Senador o que tenho ódio e
idiossincrasia ao Governo domínante. Não ienho, eu
quero é que se restabeleçà., no meu Estado, a verdade.
Os vinte milhões de dólares, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não foram aplicados; infelizmente, não foram
aplicados. O Senador Helvídio Nunes sabe disso.
Vou ler:
- Deseitvolvimento integrado do Vale do Itaueira:

uss

1,200,000.00.

Nenhum centavo foi aplicado lá.
-Desenvolvimento agrfcola para plantio de feijão,
milho e ar-roz e sementes: US$ 2,500,000.00.
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Nenhum tostão foi aplicado nisso.
-Promoção indusülal. Fazer promoção para que se
abram indústrias no Piauí: USS 400,000.00.
Nenhuma que eu saiba.
-4 distritos industriais--a sãbcir: "l
TereSrn.a~--r
Picos (terra do Senador Helvfdio), 1 em Parnafba (minha
terra) e outro em F!oriano: US$ 1,200,000.00.
Nenhum distrito, nem o terreno, nem nada.
-Promoção do artesanato.
Essa a história mais- triste. O Governador, este sim,
odiento, perseguidor, apanhou esse dinheiro - US$
600,000.00 ~ -i::õlocou vastos recursos nas mãos de um
secretârio qualquer e decretou que a Cooperativa Artesanal da Cidade de Parnaíba- a coisa mais séria que já
se fez nesse particular no Piauí - fosse-liquidada.
Pasmem, Sr. Presidenü: e Srs. Senadores. A cooperativa tinha 20 ano:S. O governador conhece quem é a dirigente da Cooperativa:.:...- uma mulher extraordinãria, não
por ser minha cunhada, mas quem implantou o artesanato no Piauí foi ela e fez uma cooperativa em Parnafba. E
sabe o que fez o Governador Lucídio Portella? Queria
que ela se demitisse do cargo de Presidente da Cooperati-va. Para isso determinou que o artesanato estadual pagasse aos artesãos da Cooperativa um preço mais alto,
para que eles não vendessem à Cooperativa e determinou
que os produtos artesanais da Cooperativa só saíSsem do
Piauí pagando ímposto e os do Estado, não; era para liquidar a Cooperativa.

em

em

Mas a Cidade de Parnaíba reagiU à -inteligência; o trabalho, os filhos daquela Cidade reagiram e criaram for·
mas que o secretariozinho não ti ilha condições de fazer,
formas e normas novas e a Cooperativa sobreviveu até
hoje. Saio !io_artesanatQ e passo pa~_~: _!\'ioderniz~~~o_ administrativa - 500 mil dólares.
Agora vejamos aqui:
Pavimentação de 300 quilómetros de ro_dovia -_6 mi-·
Ihões de dólares.
Eu posso citar de cor que rodovia fez o_ Sr. Lucídio
Portella. Alguns quilómetros entre a Cidade de Castelo e
São. Miguel, não é asfalto, é tratamento con_tra pó e de
Picos a Bocaina~- que ele também sabe que não é asfalto.
Assim lemos, 300 quilómetros de rodovias pavimentadas
- 6 milhões de dó_l_are.s~ Foram pavimentadas? N_ão.
Melhoramento de 426 quilómetros de_xodovia- 70Q
mil dólares.
Implantação de 292 quilómetros de rodovias - 5 milhões e meio de dólares.
E aquisição de máquinas e equipamentos para o
DNER - um milhão e 400 mil dólares.
Estão aqui os 20 milhões.
Eu quero deixar claro ao Senador Helvídio Nunes que
não me movem interesses pessoais. Eu também governei
o Piauí e não persegui ninguém, não demiti ninguém. Foi_
um governo de paz e de tranqUilidade naquele Estado,
ao contrãrio dÓ governo do Sr. Luddio Portella. Então,
não façamos confusão.
Eu quero é saber, e o Senador Helvídio Nunes devia
atentar para esse fato, porque se o pedido é de 1981 devia
ao menos respeitar o governo que acaba de entrar. Sabe
lã se o atual governador quer mesmo -isto? Eu agora
tomo a mim a defesa do Piauí e do novo governador.
Vou pedir ao Governador Hugo Napoleão que diga se
deseja mesmo aplicar esses dólares nesse programa feíto
pelo outro governador que não cumpriu, com os vinte
milhões de dólares, nada do que disse aqui.
Por isto mantenho a minha posição. Não quero preju·
clicar niil.guém, nem o PiaUí. Afora, nãõ -acC:ítO as duas
colocaç-ões feitas pelo Senador Helvídio Nunes, aqui,
que disse: isto é para salvar o Piauí. Não é, não. Se o
novo governador do Piauí desejar realmente enviar-me
um plano de aplicação, eu concordo, como concordei
com os vinte milhões de dólares. Agora, "na marra"
não, Senador Helv[dio Nunes. Eu sou tão def~sor do
Piauí quanto V. Ex•, e V. Ex• não tem o direito de dizer

que é o dono da verdade. Eu tenho igual quantidade de
votos. No Piauí represento realmente o meu povo, como
V. Ex•, nesta Casa. Não queira apresentar aqui como se
eu fosse alguém que estivesse odiando uma oligarquia
Que itada fez pelo Piauí. A minha posição é esta: eU quero um plano de aplicação e quero saber se o novo governador aceita o que disse o anterior a respeito disto, jã
qUi: o ant6rior não cumpriu nada com eis vinte mTihões
de dólares que pediu emprestado.
Esta-é 3. minha posição. (Muito ó"em!j
O Sr. José Lins - Sr. Presidente, peço a palavra de
acordo com o que dispõe o art, 16, item V, letra a.

O 'SR. PRESIDENTE (Moacyr [)alia) :--Concedo a
palavra ao Senador José Uns, para explicaÇão pessOal.

O SR. JOSE LINS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Affonso Camargo- Sr: Presidente-, peço a pala·
vra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --Concedo a
palavra ao nobre semidcir A-ffonso Camargo, Como
Líder de Partido.

O SR. AFFONSO C AMARGO (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orado~.)- Sr. Presidente e-Srs.
Senadores:
Apenas para informar à Casa a posição da Bancada
-crõPMDB_c_õm reTaÇão-aos·empfésfirrúJs. Decidimos, em
re-união -_da Bancada, que, já desde o início desta legislatura, a posição da Bancada será a de qUestão aberta, cabendo, preferencialmente aos Srs. Senadores dos respectivos Estados cujos empréstimos estejam sendo discutidos, deliberar com toda a liberdade.
,t_~ó._port?_tit-'?.tP~-~a il1f0rmar que a- posição oficial da
B~ncad~_9o PMDB é de questão aberta. Sr. Presidente.
_(Muito bem/)
. Q SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Mesa vai
fazer um apelo ao nobre Senador Alberto Silva, S·. Ex• jií.
encaminhou votação, S. Ex• já teve a oportunídade de
fazer os esclarecimentos pessoais, de acordo com o art.
16, inCiso 5':>, letra "a", do Regírriento. !;u tiã9!_enlw forma regimental de_con_ceder a palavra a V, Ex~, queria têlo.
Nestas condiçõ-es, P.:ara qp.e lenha a mesma oportuní~
dade de se defender, como V. Ex• o teve, concedo a palavra ao nobre Senador Helvídio Nunes.
O SR. HELVIDIO.NUNEs (ParãUffi-esclarecimento.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. -Senadores:
_ ConfesSo que fiquei ·meio perplexo, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, ao ouvir a explicação pessoal do eminente Senador Alberto Silva. Pelas palavras que S. Ex• pro- feriu, aos menos atentos, poderia parecer que o exgovernador do Piauí, que apresentou planos para aplicação de 10 milhões de dólares, teria s(do eu, quando, na
verdade, o nome do ~x·governador do Piauí, a quem o
atual que o substituiu, é Lucldio Portella Nunes.
Peço a atenção para este fato, porque tive o cuidado
~~._nas palavras que profer!t a título de encaminhamento
de votação, dizer que, no tempO em que dirigi os destinos
daquele Estado, jamais recebi um centavo, por qualquer
via, do Governo Federal.
Em segundo lugar, é preciso que fique bem explícito
que quando das reformulações partidárias, eX.atainente
no instante em que os meios de comunicação aili.rnciavam que o ex-govern_ador Alberto Silva poderia integrar
os quadros dO Pãrtido Democrãtico Social, interpelado
sobre como receberia o ingresso do Sr. Senador Alberto
Silya no PQS, o ex-governad9r _Luddio_ Portella teria dito: ... Eu o receberei com uma chibata na mão."
Sr. Presidente, _e_u relembro este fato, -q~~ poderia dizer, do folclore político do Piauí, porque S ..h• o Sr Se·
nador Alberto Silva afirmou que não guarda ódio em seu
coração. Se não guarda ódio no coração,- por que esses
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seus a_taques sistemáticos ao ex-governador Lucídio Portella?
Mas, ainda que S. Ex•. que tem todo o direito de guar·
dai- ou de desarquivar do seu coração qualquer sentimento de odiosidade, persistisse na sua malquerença ao
ex-governador Lucídio Portella, não ê justificãvel que
qUeira,· a eStá altura dos acontecimentos, trazer esses
posSíveis resSentimentoS, desarquivar esses possíveis res·
sentimentos, e fazê.. los valer, na ocasião em que tudo que
"fCS1a neste processo do ex-governador Lucfdio Portel!a,
é um plano de aplicação.
Sabemos Sr. Presidente, que esses planos de aplicação
não têm caráter taxativo: Algumas dessas obras, aqui
enunciadas, já foram total ou parcialmente edificadas;
pelo menos 70% das obras de pavimentação asfáltica, da
antiga capital do Piauí, Oeiras a Simplício Mendes,jâ es-tão rea_lizados. Essas modi~cações pode~~o_ser feitas; deverão ser feitas, e eu acredito que serão feitas, te-ndo em
vista a nova realidade do Estado. O Senado Federal, não
te_m como_.e~aminar da conveniência- ou da incoveniência
de que os estados, para os quais autoriza a concessão de
empr-éstimos, façam as apltcações nessa ou naquela obra.
A posição do Senado ê a de autorizar o empréstimo, servindo o plano de aplicação apenas como um roteiro.
Não _constitui _absolutamente garantia de que os recursos
s-erão aplicados.
-sr. Presidente e Srs. Senadores, é exatamente porque
entendo que,_ se motivos de ressentimentos existem em
relação à pessoa, ele não devem existir em relação ao Es·
tado. Procrastinar ainda mais, por motivos meramente
pessoais, a concessão desse empréstímo, não digo que
seja um crime, absolutamente, mas no mínimo, serã um
deSS"erviçCi- ao- Piauí.
Era o qUe tinha a dizel-, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Alberto Silva- Sr. Presidente, peço a palavra
pá-ra-· Úma· qu.estão de ordem.
O SR. PRESIDENTE {Moacyr Dalla) - V. Ex• ~oli
cíta a palavra ·baseado em que artigo, nobre Senador?

O Sr. Alberto Silva- Recebi um apelo, Sr. Presidente, para tomar uma atitude na votação. Eu disse.que ia
pedir verificação de quorum. Quero expor minha posição, só isso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - V. Ex•, então, pede a palavra para uma explícação pessoal. Já foi
,c;:QR~dido_ a_Y. Ex'
O Sr. Alberto Silva -

Obrigado.

O SR. P_RE_SIDENTE {Moacyr DaHa) - Concede a
pafavra: ao nobre Senador Alberto Silva, para um rápido
esclarecimento.
O SR. ALBERTO SiLVÃ (Pârá um esclarecimento.
Sem revisã6do orador.)- Sr. Presidente, Srs. se-nadores:
Qü~ro q~e ·rrlfUe registrado nos Anais da Casa que o
Sitiador Hcl~d_Q_io N!Jnés ç;arrega essa questão repetindo,
sistematicamente, que o problema é pessoal.
Há poucos dias, dei razão a S. Ex•, quando reclamou
que o Líder do Partido tivesse tomado a sua frente, em
questões do Piauí. Mas agora vejo que não posso c_ontar
com o meu companheiro do Piauí, porque S. Ex• estã colocando a questão em termos pessoais. Neste caso, quero
me valer da presença aqui dos líderes do Partido, pessoas
- que-acabal--~01-de me filzer-C!ste S:pito: Senador José Lins,
como Líder, fne fez um apelo, no sentido de que, como
das ~utras v~~es, ele se compromete a que venha um plaR
no de aplicação. Quero apenas, quando falar em plano
de aplicação, relembrar ao Senador Helvídio Nunes, que
a fU_nção deite Senado é fiscalízar e na minha missão
aqui estou fiscalizando o q\;e não foi aplicado antes e estou com medo de que não seja depois. Não quero prejudicar o PiauL Eu estaria prejudicando o Piauf se autoriza_sse os recursos sabendo que eles não iriam ser aplicados. Então, eu quero deixar claro a minha posição.
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Senádor José, Lins, V. Ex• que descortesmente foi tra·
tado pelo meu companheíro de Partido, peço a V. Ex•
que se dirija como Líder aq_Çioyernador do m~u Estado

e me mande o plano de aplicação dele, agora, já que este
é tão antigo e eu me comprometo a votar agora o empréstimo.
-~~ ~----- ---Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moaçyr Dalla)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

E o seguinte o projeto aprovado.

da interna a fim de que possa contratar operações de crédito no valor total acima, junto à Caixa Econômica do
Esta,dQ_d~,~inas Gerais, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional dà Habitação, destinadas à
construção de 500 (quinhentas) unidades habitacionais
de interesse social e execução das obras de infraestrutura urbana necessãrias, obedecidas as condições
admí~~das pele:' BanS1J Central do Brasil, n9 .respectivo
processo_
Art. 2~' Esta resolução entra em '!ligo r na data de sua
publicação.

O SR. !'RESIDENTE (Moacyr Palia) -Item 7:
Votação, em turno único, do' Projeto de Resolução n~' 241, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finançãs -como conclusão de seu Parecer n\1
1.345, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de M anaus a realizar operação de empréstimo externo, 0"0 valor de USS 10,000,000.00 (dez milhões de
dólàres norte-americanos), destinada a pr~Era
mação de iOVeStimento naquele município tendO
PARECERES, sob n•s L346 e !.347, de !981,
das Comissões:.
-de, Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
HtigO-Itãffios; e -de Municípios, favorãvet.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 180, DE 1981
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a contratar
empréstimos externo, no valor de USS 10,000,000.00

(dez milhões de dólares norte-americanos) destinado
ao Programa de Investimentos do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 E o G~verno do Estado do Piauí autorizado
a realizar, com a garantia da União, uma operação de
empréstimo externo, no valor de USS 10,000,000.00 (dez
milhões de dólares norte-americanos) ou o equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasi_l, destinado a financiar o Programa de Investimentos do Estado.
Art. 2~ A operação realizar-se-i nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto- n~'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exe-gências dos orgãos encarregados da ex~~ção da política
econômiC_o-financeira do Governo Fede..ral, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n~' 3-.803 de 6 de-julho de 1981.
Art. 311 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE"(Moacyr Palia) -

Uem 6:

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n'i' 231, de 1981 (apreSenfãda pela Comissão
de Economia comO Conclusão de seu Par~cer n\1
1.303, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Machado (MG) a elevar em CrS 153.625500,00
(cento e cinqUenta e trêS milhões, seiscentos e vinte e
cinco mil e quinhentos cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.304 e LJOS, de 1981,
das Comissões
-de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juridii::idade, com voto vencido do Senador
Hugo Ramos; e
-de Municípios. favorãvel.
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 N• 231, DE 1981
Autorila a Prefeitura Municipal de Machado
(MG} a elevar em CrS 153.625.500,00 (cento e cinqüenta e três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil e
quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Art. 111 E a Prefeitura Municipal de Machado, Estado de Minas G_erais, nos termos do art. 2\1 da Resolução
n~'93, de 11 de outubro de 1976, do Senador Federal, autorizada a elevar em CrS 153.625.500,00 (cento e cinqUenta e'três milhões, seisceri"tõs e vinte e cinco mil e quinhentos cruzeiros) •. o montante de sua d!vida consolida-

Em votação o projeto, em turno único.
Tem a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.

O SR.. ALEXANDRE COSTA (Para encaminhar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Acabamos de ouvir um debate entre dois exGovernadores, dois eminentes homens públicos do Brasil. Devo me referir a projeto do Amazonas. Numa sessão d·a semana passada, eu solicitava, não que desejasse
votar contra dólares que continuam sendo pedidos ao
Go.verno riOrté-aniericano, m·as pedi, apenas, se refresa-àCiCU.méõtação que nereseencántra junta.
O do AmazonaS é _um. Faz çlois anos que esse projeto
aqui deu entrada. Pediria, decerto, um determinado número de dólilres, pelo que V. Ex~ anunciou são lO milhões de dólares, logo, esses dólares eram destinados a
um· trabalho determinado e específico. Vivemos num
pats de inflação de 100% anual, então, qual era o meu
objetiv.o? Era que esses lO milhões de dólares sollcitados
para o Governo de Manaus, só seriam suficientes para
serem aplicados em um terço do que se propunha o Governo que deixou o Amazonas.
Mas, o projeto que combati e pedi que fosse refrescad.o, dados os apelos permanentes, afiás, do Governo e da
Oposição, abri mão e votei, como vou votar também esse
do Amazonas. Mas eu só_ queria dizer ao Sr. Senador Albertg _Silva, que é_ u"m parlamen!ar do mais elevado
esPírito público, que S. Ex' só se levantou contra esse do
Piatit porque a Liderança do PMDB esqueceu-se, decertO, de dizer-lhe que a Oposição de hoje não ê a OposiÇãO
de ontem, a Oposição de hoje tem I Ogovernadores na federação brasileira e simplesmente aquela Oposição que
s_e leva:nta_va, que não dava número, que obstruía 9s pedidos_ de.~mpréstimos, tem agora seus governadores nos
grandes Estados brasileiros e preciSa dos dólares.
_Fo"i uin ~qi.Iívoco, estou certo, acho que o Sr. Senador
Alberto Silva não tendo sido avisado, levantou-se, mas
hoj_e, pelo que se vê, Governo e Oposição votarão tantos
e quantos dólares sejam pedidos pelos Estados brasilei-

caSse

ro~

Dizendo isto, quero dizer a V. Ex~ que estou inteiramente de acordo e votarei a favor do empréstimo ao
Amazonas. (Muito bem!)
O Sr. José Fragelli- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre 'senador José Fragelli, para encaminhar a votação.
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O SR. JOSJ! FRAGELLI (Para encaminhar a
votação.)·- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Eu ouvi com toda a atenção que sempre me merece a

expo-SfCãO feiia "Pelo nobre Senador Alexandre Costa.
Eu não sei se bem entendi a colocação que V. Ex~ fez,
dizendo que votar agora emprêstimos solicitaáos hâ doís
anos atrás eles es.tariam defasados, porque corresponderiam mais ou menOs a 1/3 das necessidadeS. Acho que S.
Ex• terá razão quando se tratar de emprêstimos em cruzeiros, mas quando for em dólares, não. Aí eu discordo
d_e S. Ex~ Porque se bem fizermos os cãlculos ê possível
que o dólar tenha valorizado mais do que a nossa inflação e mais do que os nossos custos internos. De sorte
que, quando um empréstimo como este for votado agora, e- não se está no caso o_ Piauí, a que se referiu o nobre
Senador Helvídio Nunes, dando o valor de nova_nte .e
-poucos cruzeiros ao dólar à época, se for o mesmo dólar
agora estã a quatrocentos.
O Sr. Alexdriare Costa- Eu quero apenas que V. Ex•
coloque que, quando o dinhieiro é pedido em dólares,quem pede recebe em cruzeiros, 6 meses depois.

O SR. JOSE FRAGELU- Mas, recebe acho que 6
v_ezes mais do que os cruzeiros de dois anos atrás. Essa!
a colocação que deve ser feita.

O SR. PR.i::SIDENTE (Moacyr Dalla. Faz soar a
campainha.)
OS?-. JOSE_FRAGE_LU- Acho que os apartes rápidos, Sr. Presidente, são atê vantajosos, porque esclarecem a questão. Eu digo os apartes rápidos, como o com
que fui honrado pelo nobre Senador Alexandre Costa.
Essa a colocação que eu quero fazer não vou me opor,
eu já disse; acho que vou pedir uma comissão especial
para estudar a questão, que (!cho grave dos empréstimos
aos Estados e Muoi~ípios, para que possamos conhecer a
real situação dos Estados e Municípios e trabalharmos
daqui para diante com certeza, com os novos empréstimos_ a serem pedidos.
Precisamos s;1ber se os Estados e Municípios têm ou
não capacidade de pagamento. E a isso só que eu quero
chegar. Nã_o é por esta razão que eu vou me opor, agora,
Sr._Presidente, a esse ou aos .outros projetes, não estou
me opondo a nenhum. Mas acho que o Senado tem a
obrigação inadiãvel de fazer um estudo sobre a situação
tinance"ira dos Estados e Municípios, porque lhe foi cometida pela Constituição atribuição especial e específica
da maior importância que é essa de aprovar os emprêstimos para os Estados e l\11,1_njcípios e, portanto, aprovar
conhecendo bem esta situação financeira dos Estados e
Municípios.
Portanto, .a minha colocação é um pouco diferente da
do Senador Alexandre Costa, e eu explico porque não
faço oposição, no momento: ã esses projetas de lei, o que
não quer dizer que mais tarde nós não possamos mudar
de atitude frente à real e verdadeira situação financeira
dos Estados e Municípios.
"_Era isso que eu queria dizer.
O Sr. Gastio Müller- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Con_cedo a
palavra ã.o nobre_Senador Gastão MUller para encaminhar, a votação, como líder.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Para encaminhar a vo·
taçào. Sem revisão do oiador.) --Sr. Presidente, o Senador Alexandre Costa, naturalmente, esqueceu-se de que,
há pouco tempo, no ano passado, o PDS, que é tão democrata na aprovação dos empréstimos, quando houve,
uma oportunidade da aprovação do empréstimo para o
metrô do Rio de Janeiro na gestão do Governador Chagas Freitas quem obstruiu foi PDS. Ouviu, SenadorAle---xliridfe -Costa? Preste atenção no que eu estou diZendo.
O Sr. Alexandre Costa -

Não ouvi.

O SR. GASTÃO MÜLLER- Vou repetir. Quando,
no ano passado, se discutiam os empréstimos, o PDS, liberafmente, qUeria aprovar todos, mas, quando houve
um empréstimo do entjo GOvernador Chagas Freitas, aí

DIÃRÍO

diSposto n·a Lei _Municipal n9 1.480, de 30 de outubro de
1979, parcialmente modificada pela Lei Municipal n~'
1.5_14, de 24 de setembro de 1980, autorizadora da operação.
Art. 3"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

foi o PDS que cibsfruíu. -Ágora, V. EX• quer relembrar
que no ano passado adotamos uma estratéSía pOlítica.

O Sr. Alexandre Costa- Senador, queria esclarecer a
V. Ex• que o PDS não obstruiu; o PDS obstruiU para ne-

gociar a aprovação dos demais.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

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

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) (Fazendo soar
a campainha.) - Não são permitidos apartes. A ffiesa
chama a atenção dos Srs. Senadores, com todo o respeito

que merecem, para que ajudem a Mesa a orientar os trabalhos da Casa. - -O Senador Gastão Milller esta eriCalriinhando a votação; por issO não serão perrriitidos apartes. A palaVra foi concedida para encaminhar a votaçã-o. Tantos quantos queiram, na fase de votação, encaminhar a votação,
podem fazê-lo.

-

O Sr. José Lins- Pergunto a V. Ex• se ele está falando como líder ou encaminhando apenas?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Encaminhando a votação.
O Sr. José Uns-_ Então V. Ex• me ôesculpe.
O SR. GASTÃO- MüLLER - De mOdo qUe, relembrando, Srs. Senadores, no ano passado nós tivemos
um fato inusitado do posicionamento do saudoso Senador Dirceu Cardoso, que tanto marcou sua passagem
pelo Congresso Nacional. E, depois, a coisa evoluiu para
uma posição polítíca, e o PMDB teve-que adotá-Ia, dividindo em duas partes, não apoiando os empréstimos em
dólares, porque _considerava que esses: empréstlirios iriflacionavam violentamente o Pais, e negociai1do --coin o
PDS os empréstimos i::ffi crUielrõS, áté uma certã: Cju"antia.
Essa foi a Posição do-PMDB no ano passlldo. Este ãno
a conjuntura é outra. Nôs- estamOs -em uma noVa era,
com nova abertura, com novos governadores, com um
novo fato polítiCo-e ·econoffiícõ·-sOciatllO PãíS:-De mO-dO
que a nossa Bancada, reunida, deliberou não criar dificuldades para os empréstimOs de modo geral, mas dando
liberdade a cada um dos Senadores do Partido a adotar a
posição que quiser, como foi o exemplo típico, agora
mesmo, do Senador Alberto Silva.
Era isso que cu queria deixar bem claro, a posição do
PMDB. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
o projeto.
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram conservarse -como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 241, DE 1981
Autoriza a Prefeitura do Município de Manaus a
realizar operação de empréstimo externo, no valor de
USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norteamericanos), destinada a Programas de Investimentos naquele Município.
O SeiladO Federal resolve:
Art. i" E a Prefeitura do MunicípiO-de Manaus autorizada a realizar, com garantia da União, uma operação de empréstimo externo, nO valor de USS
lO,OOO,OOO.OO(dez milhões de dólares norte~americanos),
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiãdor a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, para
ser utilizado na execução dos seguintes prOjetõS: a) Educação e Cultura; h) Habitação_ e Urbanismo; c)_Sa_úde e
Saneamento; e d) Transportes, todos a serem desenvolvidos naquele Município.
Art. 2Y A operação realizar-se-á nos _ter_mos aprovados pelo Poder Ex.e_cutivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícias -da operação a ser efetuado pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. I~', item II, do Decreto n9
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demaisexi. gências dos ó~g_ãos enCarregados da exe~ução da politica
econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o

DO CONGRESSO-NACIONAL (Seção II)

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 246, de 1981 (apresentado peta Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n9
1.388, de 1981), que autoriza o Governo do Estado
de Pernambuco a contratar operação de empréstimO externo, no valor de USS 55,000,00.00(cínQüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
destinada a programas de investimentos do estado,
tendo
PARECER, sob n<:> 1.389, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_e juridicidade.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados_. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 246, DE 1981
Autoriza o GoVerno do Estado de Pernambuco, a
contratar operação de empréstimo externo, no valor
de USS 55,000,000.00 ( cinqüenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos), destinada a Programas de
Investimentos do Jtstacfo.

.

O Senado Federal resolve:
Art. 1~"> E o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo, no valor de US$
55,000,000.00 (cinqiienta milhões de dólares riorteamericanos) ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a gfupo financiador a ser indicado sob a
orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central
do Brasil, destinada ao desenvolvimento do Projeto do
Complexo Industrial - Portuário de SUAPE e outras
obras de infra-estrutura do Estado e do Projeto Asa
Branca, ambos naquele Estado.

Art. 2~' A operação realizar-se-á rios termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições credit1cias da operação a ser efetuada pelo Ministi';rio d_<!Fazenda em articulação c:om o Banco Central
do Brasil, nos termos do art. 19, item II, do Decreto nl'
74.157, de _6 de junho de 1974, obedecidas as demais exi·
gências dos órgãos encarregados da execução da política
económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual nl' 7.976, de 25 de setembro-de
I 979, autorizadora da operação.
Art. 3~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 9:
VotaÇão, em turno único, do R~querimento nl'
234, de 1983, de autoria do Senadoi Pedro Simon,
solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Reso~ução nl' 111, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Alvorada (RS) a elevar em CrS
433.415.922,39 (quatrocentos- e trinta e trêS mílhões,
quatrocentos e quinze mil, novecentos e vii:tte e dois
cruzeiros e trinta e nove centavos) o montante de
sua dívida consolidada.
Em votação.
O Sr. Murilo Badarô- Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra, para uma questão de Õrdem. ao nobre Senador
Murilo Badaró.
O SR. MURILO BAD~RÚ (Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente:
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A questão de ordeni que vou levantar para V. Ex•, de
certa maneira, confronta-se com o texto expresso no Regimento. E o objetivo ...

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• pode·
ria citar, por gentiliza, o artigo?

O SR. MURILO BADARÚ -_Sr. Presidente, o o6íe·
tivo da qUestão de ordem é exatamente permitir que -eu,
__ de pleno, recorra da decisão_de V. Ex~. que, sei, serâ contrária a ela. E o objetivo também é necessidade de podermos encontrar uma fórmula de reduzir ou de aumentar a
economia processual do Senado, porque veja V. Ex•: na
pauta, são dezenas de requerimentos com o mesmo teor,
apenas diferindo com relação ao número e ao objeto a
que eles se propõem. Então, entendo eu que esses requerimentos, em se tratando de matéria da mesma natureza
Eoderiam ser votados englobadamente, desde que o Plen_ãr.io assim deliberasse. Isso contraria o texto expresso
do Regimento, me parece art. 275, que diz que cada proposição é autônoma e terá curso próprio. Então, Sr. Presidênte, eu levanto a presente questão de ordem para soIiCltllf a Mesa Que defira o requerimento no sentido de
vÕtar em glo_bo todos os pedidos de desarquivamerlto,
anunciando a Mesa, tão-somente, o número do requerimento e o Estado, ou cidade a que se destina o projeto de
resolução a que ele se refere, para obtermos mãior economia processual.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) --V. Ex• se
posicionou, .e a Mesa, agora, vai rogar de V. Ex• um esclarecimento. V. Ex• quer uma economia processual na
hora da anunciação da votação do requerimento; em: vez
de_ anunciar todo o requerimento, dir-se-ia, então, somente: "votação do requerimento de autoria do Senador
Pedro Simon, n~' 10, que autoriza ... "
O SR. MURILO BADARO - Não, não é isSo~ Eu
quero o seguinte: que V. Ex•, se não puder, por força do
art. 257, receber a minha questão de ordem, indeferindoa eu, imediatamente, recorrerei à Comissão de ConstitUição e Justiçã.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Mesa la·
menta. Julgamos oportuna a questão de ordem de V. Ex•
ComO bacharel que somos, achamos também que há um
enorme desperdício de tempo mas, diante da letra fria do
Regimento, a Mesa lamenta profundamente, mas tem
_que indeferir o requerimento de V. Ex~ por não encontrar amparo regimental para deferi-lo.
O SR. MUR!LO B_AQARO- Recorro, então, à Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Será enc~
minhado 0 recurso de V. Ex• à Comissão de Const1~
tuição e Justica.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr DaUa)- Em votação

o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimento; cr-projeto será inclufdo
oportunamente em Ordem do Día:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 10:
Votação em turno único, do Requerimento n~"'
235, de 1983, de_ :autoria do Senador Pedro Simon,
solicltai1do, nos termos do art. 367 do Regimento
Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n~"' 142, de 1982, que autoriza O Governo do
E_s_tado_do Rio Grande do Sul a realizar empréstimo
externO-no vã.ior di-DM 10.900.0bO,Ob (dez mHhões
noveCentos mil marcOs alemães) destinado a financiar o projeto ••proteção contra as cheias do Vale do
Rio dos Sinos".

e

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.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 1Ú
Votação, em turno único, do Requerimento n9
236, de 1983, de autoria do Senador Henríque Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução nl' 31, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Goiatuba (GO) a eleVar em Cr$
13.487.800,00 (treze milhões, quatrocentos e oitenta
e sete mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de resolução constante do requerimento voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 12:
Votação em turno único, do Requerimento n9
23'J, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resoluçãoo n"' _93, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Gurupi (GO) a contratar operação de
crédito no valor de Cr$ 14.422.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil cruzeiros).

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria serâ desarquivada e prosseguirá o seu curso
:lOrmaJ.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) -

Item 13:

Votação, em turno _único, do Requerimento nli
238, de 1983, de autoria do Senador Henrique Santillo, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivam:Cn'to do Projeto de
Resolução n"' 96, de 1982, que- autoriza a Prefeitura
Municipal de Rialma (GO) a elevar em CrS
38.265.000,00 (trinta e oito milhões, duzent,os e sessenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
;entados. (Pausa.)
Aprovado.
O projefO de resolução constante do requerimento voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 14:
Votação, em turno único, do Requerimento n'>'
239, de 1983, de autoria do Senador Henrique SantiUo .• solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do 'Projeto de
Resolução n~ 105, de 198Z, que autodza a Prefeitura
Municipal de Cumari (GO) a elevar em Ct$
3.857.900,00 (três milhões, oitocentos e cinqUenta e
sete mil e novecentos cruzeiroS) o montante de sua
dívida consolidada.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.. _(,Pausa.)
Aprova9,o: ·
A matéfiã será desarquivada e prosseguirá o seu curso
normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -!.tem 16:
Vot~çà.P~ em turno único, do Requerimento n\'1
241, dt .J983, de autoria do Senador Henrique Sintillo, ·s:olicitando, nos termos do art. 367 do Regimento .Interno, o desarquivamento do Projeto de
Res.olUção n"' 151, de !982. que autoriza a Prefeitura
.M:fmicipal de Bela Vista de úo_iâs (GO) a elevar em
<:;~ 43.095.116,56 (quarenta e três milhões, noventa
,_Ei-ei-nco mil, cento e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e
1ei.f centavos) o montante de sua dívida-consolidada.·
Em--votação.
Os.:§_rs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prOj~to de resolução constante do requerimento voltará 'a tramitar normalmente.
O SR. JuTAHY. MAGALHÃES (Para uma qUestão
de o.
Sim revisão do orador.) - Pergunto eu a V.
Ex', S-r·;· Pr~i_dente, se o Regimento determina 9-~e antes
de .coJo·car em discusSão e votação reQuerimento desse
teor;· é- necessáfio fazer tOda a leitura dessa ementa, ou
bastaria reduzir para o nome do autor, o município e o
ntÍrÍlero
-_ -~edito Que pod~ria s~r uma economia processual.

.rde:m:

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A M~a esclarece a V. Ex' que, depoÍ~ da intervenção do eminente
Senador Muri!o Badaró, já está fazendo uma economia
processual muito grande.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Vamos economizar mais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Já estou
economizando o tempo, e V .. Ex• hã de notar que nós
anunciamos: "Nos-termoS do art. 367, do Regimento Interno", que dizia que depois seria incluído em Ordem do
Dia. Nós já estamos simplificando por uma questão até
~essoal.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 17:
Votação, em turno único, do Requerimento n"'
242, de 1983. de autoria do Senador Henrique SantiIo, solicitanto, nos termos do art. 367 do Regimento
lnterno, o desarquivamento do Projeto ~e Resolução n"' 152, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Leopoldo âe Bulhões (GO) a elevar em
-CR$ 32.953.558~47 (trinta e dois milhões, novecen·
tos ciilqilentã e três mil, ·quinhentos e cinqUenta e
oito crU.zeiiOs e quarenta e -sete centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Em votução. .
Os Srs-. Senadores que: o aprovam permaneÇam como
se acham. (Pausa.)
·
Aprovado.
A tnatêria constante do requerimento que vem de ser
--aprovado voltará à sua tramitação normal.

e

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como

se acham. (Pausa.)
·
Aprovado.
A matêiía constante do requerimento que vem de ser
aprovado voltarti. à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la) - Item 15:
VotaçãQ, em turno úniCo, do Requerimento nQ
240, de 1983, de autoria do Senador Henrjque Santillo, solicitando, nos termos do art.- 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de
Resolução n"'149, de 1982, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Aloãndia (GO) a elevar em Cr$
13.128.492,00 (treze mílhões, cento e vinte e oito
mil, quatrocentos e noventa e dois cruzeírõs) o montante de sua dívida consolidada.

Em vot-a-ção -c reEJ.uerimento.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- item 18:

Votação, em turno, do Requerimento n" 243 de
1983, de autoria do Senador Henrique SantiUo, ;olicitanto, nos termos do artigo 367 do Regirile-illo interno,_ o desarquivamento do Projeto de Resolução
n~ IS!, de !982, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Sao M1guel do Araguaia (GO) a elevar em cd
33.150.000,00 (trinta e três milhõ~s, cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de Sua dívida consoli~ ·
dada.
Em Vótação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria Serâ desarquivada e prosseguirá o seu curso
normaL
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O SR•. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item 19:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~
244, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~
145, de 1979, de sua autoria, que dispõe sobre a localização, no território nacional, de usina que opere
com reatar nuclear e dá outras providências.
Em vot!i.ção- o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Item :ZO:

Votação, em turno único; do Requerimento n'

245, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nt
288, de I 979, de sua autoria, que ftxa critérios para a
participação acionâria de entidades da Administração Pública no Capital Social de Empresas de Direito Privado e dâ outras providências.
Em votação o requerimento.
Os_Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pa_usa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 21:
Votação, em turno único,-- do Requerimento n'
246, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. J67 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'~
13, de I 980, de sua autoria, que estabelece abatimento nos preços de derivados de petróleo, quando
destinados ao cOnsumo próprio de motoristas profissionais autónomos.
Em votação __o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam q'ueiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o tequeritltento- que
acaba de ser aprovado ser-á d~arquivado.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Dali a) - Item 22:

Votação, em turno único, do Requerimento ~'
247, de 1983, do Senador Itamar F!anco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"
18, de 1980, de sua autoria~ que dispõe Sobre a Aposentadoria especial do músico.
Em votação o 'requeriniento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se· refere o requerimento aprovado voltará a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 23:

Votação, ein turno único, do Requerimento n"'
248, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitan~
do, nos termos do art: 367 do Regimento Intc;rno, odes~rquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
54, de 1980, de sua autoria, que dispões sobre a não
aplicaçã_o de ressalVa constante do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao caso que especifica.
Em votação o r.equerimcnto~Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa,)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.

OSR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 24:

Votação, em turno único, do Requerimento n"'
249, de 1983, Ôõ Senãdõr ítamar Franco, soiicitan-
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do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o

desarquivamento do Projeto de Lei do Sen_ado n'
l3J, de 19-80, de sua autoria, que regulamenta o art.
80 da Constituição, e dá outras providências,

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarâ a tramitar norrri.ã.lmente.

O SR.

PRESID~NTE

(!11oaoy,J)alla)- lteltl25:

Votação, em turno único, do Requerimento n~'
250, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos- do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'

280, de 1980, de sua autoria, determinando que a
Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a esco~
lha de magistrados que devam integrar tribunais
com juriSdição e~ _todo terri_tórío na9ional.

Em votação o requerimento.
·Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento que
acaba de ser aprovado serâ desarqllivado.
O SR •. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Item 26:

Votação, em turno único, do requerimento n~>
251, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamenfo do projeto de Lei do Senado n"
303, de 1980, de sua autoria, que dâ nova redação
ao item IV do art. 49 da Lei n" 6.226, de 14 de julho
de 1975,
Em votação o- requerime1lto,
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarã a tramitar normalmente.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -Item 27:
Votação, em turno único, -do Requerimento n'~'
252, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"'
55, de 1981, de sua autoria, que veda a participação
do Presidente e do Yice-Presidente da República,
doS GOVC{nã_dores e Vice~Govemadores, dos Prefeitos e ViCe-Prefeitos nas campanhas eleitorais.
Em votação o requerimento.
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram conservarse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
o projeto de lei a que se refere o requeriinento que
acaba de ser aprovado será desarquivado.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -_lte1!! 28:
Votação, em turno único, do Requerimento n'~'
253, de 1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do arl. 367 do Regimento Interno, o
desarquivamento do Projeto de Lei do Seinado n"
60, de 1981, de sua autoria, que suspende, em relação aos desempregados, a exigibilidade dos crêditos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação,
e dá outras providências.
Etn votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
se acham. (Pausa.)
AprovadO.
A matéria constante do requerimento que vem--de ser
aprovado voltará à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Item 29:
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Res.o·
lução n"' 247, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Finanças como conclusão de seu Parecer n"
1.39.0, de 198_1), que aUtoriza o Governo do Estado
da Paraíba a contratar operação de empréstimo extemo, no valor de USS 20,000,000.00 (vinte milhões
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de dólares norte-americanos), destinada ao Programa de investimentos do Estado, tendo
PARECER, sobn'~'l.391, de 1981,daCornissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Juridicidade.

tenta corrigi-las e o PDS estâ na primeira trincheira, na
mais avançada trincheira para buscar uma fórmula e
üma solução que dê aos trabalhadores brasileiros a sedimentação, a consolidação e a cristalízação desse postula·
do que levou a paz social à nossa Nação.

Em discussão o projeto, em turno único.
CóífCedo__ a palavra ao nobre Senador Murilo Badaró.

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

O SR. MURILO BADARO (Para discutir o projeto,
Sem revi"são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu não transgredirei o Regimento se me valer da oportunidade da discussão do projeto, que tem como_ objetivo
autorizar o Governo da Paraíba a contratar uma operação de empréstimo externo em dólares, para responder
o virulento aparte do Senador Hernique Santillo, eis que
a dura contumélia do Senador goiano se concentrou exatamente sobre as autoridades· econômicas do Governo,
principalmente na sua atuação com vistas à área externa.
Evidentemente, não vou ocupar muito tempo da Casa,
até porque o Senador Moacyr Duarte, nosso eminente
companheiro do Rio Grande do No r te, estâ inscrito para
falar lo&o em seguida à Ordem do Dia, depois dessa longa e variada pauta,_ que ainda tem dois objetos para serem discutidos.
Mas, Sr. Presidente, o Semidor Henrique Santillo, e~se
brilhante Senador de Goiás, disse Que não-dá- palavras
textuais de S. Ex•- para tratar com seriedade as autoridades_ do Governo, e assesta suas baterias sobre as mesmas, por causa da Lei Salarial, esta mesma lei, Sr. Presi-dente, que a Oposição brasileira, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, fez concentrar nas galerias da
Câmara dos Depufados no dia em que o PDS ali compareceu para votá-la, e grupos radicais engtiistfidos nas galerias, agrediram, até com instrumentos ffsicos, os Deputados da Maioria que votavam a lei nascida das inspirações da Bancada da Maiotia no Senado, encampada
pelo Presidente Figueiredo, no seu plano de realizar uma
ampla_ política social no Brasil.

O SR. MURILO BADARÓ- :t excusável dizer, Sr.
Presidente, que em 1979, o volume de greves reivindicatórias no País assustava a sociedade brasileira e criava
sérios embaraços ao desenvolvimento do projeto politico
-do PfCsideilte- Fi8:Ueredo, que teve, nas eleições, sua cumeada. Foi a lei, é bom que se diga, nascida da Bancada
do PDS no Senado, apropriada pelo Presidente da República, encampada por Sua Excelência e mandada pelo
Congresso, que permitiu o estabelecimento de negociações permaiientes, estabeleceu o melhor relacionamento, distendeu a Nação, e essas greves reivindicatórias
desceram ao nível baixo, enquanto outras greves aumentaram na sua freqUência, quase todas elas, ou na sua
grande parte, provocadas por fatores de natureza politiM
ca e não salarial.
Então, Sr. Presidente, é o reparo que quero fazer, com
o maior respeito ao Senador Henrique Santillo, que ê um
dos melhores companheiros que temos.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

o-SR. MURILO BADARO- AiD.da não pude começar!

E discussão.
O SR. MURILO BADARO - E claro que vou ouvir
V. Ext com a maior honra ...
O Sr. Humberto Lucena- Estou apenas dizendo que
não é encaminhamento de votação.
O SR~ MURILO BADARO- E--Claro, é discussão. E
. gostaria que v. Ex• me d-esse um pouquinho de tempo
·para, pelo menos, formular ...
O Sr, Humberto Lucena -

_O Sr . .Humberto Lucena- E porque V. Ex• está numa
objurgatória tão grave contra a Oposição e contra o Sr.
Senador Henrique Santillo, que sou obrigado a intervir
logo-no discurso de V~ Ex~

O SR. MURILO BADARO- Ao contrârio, V. Ex•
-precisa ouvir a ·objurgatória de seu liderado.
Fico pesaroso porqUe avisei ao nobre Senador Henrique Santillo que iria responder-lhe, mas infelizmente S.
Ex.f-, por razões de força maior, aqui não estã, e não posso nem fazer isso.
O que não posso deixar, Sr. Presidente, é que fique nos
Anais da Casa, com expressões não só ahti-regimentais,
mas desrespeitosas,_a acusação de que OGoverno estaria
faze~do uma chantagem coin a opinião pública·, com relação ao problema da Lei Salafial. Se a pOsição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, à época e,
que votamos essa lei, que foi contrária a_ ela é bom que se
diga - e aí estão os Anais para Provar sé a posição dó
Partido do Movimento Democrático Brasileiro hoje se
agrega, se acopla, se justapõe à posição do PDS que; fiel
à sua doutrina e às inspirações do seu pt:ograma, inseriu
_a lei da semestralidade, da correção semestral dos salârios como um dos pontos bâsicos da sua plataforma
política, não cabe a S. Ex• o _direito de fazer es.sa acusação, sobretudo quando identificadas, na, lei, deficiênciaS próprias de todas as obras humanas. O Governo
7

-

Antes de encerrar, para permitir uma oportunidade -para que fale o Senador Moacyr Duarle, tenho a ho_nra
de ouvir o Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena --Em primeiro lugar, para
me confessar surpreendido com a maneira virulenta que
V. Ex• investe contra um companheiro de Senado, no
caso o Senador Henrique Santillo.

O SR. MURILO BADARÚ- Nobre Senador Humberto Lucena, permita-me, não posso deixar que essa intriga fique em curso. De forma nenhuma, não há nada de
virulento e nem estou investindo contra o Senador Henrique Santillo.
O Sr. Humberto Lucena- As palavras foram registradas pela Taquigrafia, contra um pronunciamento que ele
fez.

O SR. MURILO B~DARÚ- Estou repondo nos devidos termos as questões.
O Sr. Humberto Lucena- Mas, V. Ex• usou realmente uma linguagem virulenta contra o Senador Henrique
Santillo .

O SR. MURILO BADARO- Pelo contrãrio, V. Ex•
sabe que eu não tenho linguagem virulenta.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• me permite ou não o
aparte'?

O _SR. MURILO BADARO- Com muito prazer. Só
peço que V. Ex• seja breve, porque o Senador Moacyr
Duarte jâ me adverte aquí para que possa dar tambêm o
seu aparte.
O Sr. Humbeno Lucena- Desejo deixar patente o total apoio da Bancada do PMDB no Senado ao pronunciamento do Senador Henrique Santillo ...

O BR. MURILO BADARÚ contrário.

O estranhável seria o

O Sr. Humberto Lucena - ... que tem todo o direito,
como parlamentar, ...

O SR. ~_URILO BADARÓ- Claro que tem direito.

0- Sr. iiumbeito Lucena- .•. de fazer a crítica que
bem lhe ãprouver, V. Ex• conhece o temperamento e a
veemência com que ele se conduz na tribuna desta Casa.
Por isso é que me surpreendem os reparos de V. Ex• sem~
pre foi a mesma linguagem do Senador Henrique SanÍillo. E mais do que isso, nobre Senador, V. Ex• nas suas
palavras tentou atingir o meu Partido, o PMDB, e toda a
Oposição braSileira, flo que tangi à votação da Lei Salarial no CongreSso- Nacional~
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O SR. MUR!LO BADARÚ -

Mas o Partido de V.

Ex• está em tais alturas que não--ê-ãtingido em nada:

E;; seguinte o projeto aprovado;
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 247, DE 1981

O Sr. Humberto Lucena- Lembro a V. Ex' que, pelo
contrário, o PMDB -foi sempre favorãvel a uma lei salarial ainda mais progressista do que esta que aí es_tâ.

O SR. MURJLO BADARO- Eu me recordo bem, a
Casa se recorda bem.
O Sr. Humberto Lucena - __ Apenas, na época, nós votamos a preferência para um substitutivo que, ao invés
de um reajuste semestral, concedia um ~eajuste trime_stral
ao trabalhador brasileiro, tal a galopante inflação que
corrói a economia brasileíra. Agora, se V. Ex•s tiverem,
como diz o nobre Senador, a iniciatíVa da lei atu_al no
seio do Congresso, se bem que o projeto veio do Executivo, não hã a negar, entretanto, que agora é o Governo
do PDS, de V. ex~s, que tomou a íníciativa, à revelia do
Congresso Nacional, por um decreto-lei flãgrantemente
inconstitucional, de alterar substancialmente essa lei,
para atender a compromissos com o Fundo Monetário
Internacional, joga!}_do sobre os ombros dos trabalhadores a carga do sacrifício -pelo- Combate à inflação, enquanto os juros continuam sendo cobrados escorchantemente, sem nenhuma providência concreta do Governo,
conforme diz o empresariado nacional, essa é a verdade.
O SR. MURILO BADARÓ - Muito grato a V. Ex•
Sr. Presidente, eu devo encerrar para não me superpor
ao tempo do Senador Moacyr Duarte, que está inscrito
para falar após a Ordem do Dia. Mas, deixarei para a semana que vem a resposta ao discurso do Senador Álvaro
Dias, às próprias interpelações do Senador Roberto Saturnino, do Senador Fernand_o Henrique Cardoso; deixarei para um outro tempo Considerações sobre todos esses assuntos.
O que p·ercebemos é que a OposiÇão ainda está fazen-_
do comício. A retórica é a do comício. O discu_rso aind~
não se libertou dos jargões dos comícios populares, que
são produto de uma conquista da sociedade brasileira,
mas que teve a conduzi-la a fiS;ura de um Hder, que foi o
gestor de um projeto político da maior_importância para
a Nação.

O Sr. Jos_é Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MURILO BADARÚ- Mas, não ficam sem
reparos as expressões do Senador Henriquoe Santillo_
que, ainda que veementeS, não foram regimentais, ao
acusar de chantagem, ou de chantagista o Governo e
mais que, também no setor de Informática, estaria o Governo alienado a soberania nacióilal.
Esta é uma terminologia contra a qual nos insurgimos,
porque ela é feita ao arrepio das informações oficiais, aO
arrepio dos fatos, e, sobretudo, ao arrepio· da verdade.
(Muito bem!)
O Sr. Humberto Luc11:na- Sr. Presidente, estamos em
discussão, peço a palavra,
O SR. PRESIDENTE (Lenojr Vargas)- Concedo a
palavra para discutir o projeto_ ao nobre Senad_or Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR- PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Continua
em discussão. (Pausa. j
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro
cussão.

adis~

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Estã aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

Autoriza o Gm·erno do Estado da Paraíba a contratar operação de empréstimo eXterno, no l'alor de
USS 20,000,000.00 (finte milhões de dólares norteamericanos), destinado ao Programa de Investimento
__ do E~tado.
O Senado Federal resolve:
Art. l'i' É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a realizar,com a garantia da União, uma operação de
einj:lrésttmo extern-O, no valo~ deUS$ 20,000,000.00(vinte milhões de dóla"res norte-americanos) ou o_ equivalente
em outras moedas, de principal, junto a grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fa~
zenda e do Banco Central do Brasii, destinada ao desenvolvimento do P!ograma ·de Investimentos do Estado.
Art. 2'~' A operação realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo,inclusive o exame das condições creditícias cfa operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central do
Brasil, nos termCfs do art. I'~', item II, do Decreto n"'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômicO-financeira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Lei Estadual n" 4.101, de 15 de outubro de
1979.
Art. _3.,._ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua pu~Iica_~ão.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Item 30:
Disc_ussão, em turno único, do Projeto de _Resolução n'i' 251, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
~ .4~3, de 1981 ), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Rubiataba (GO) a elevar em Cr$ 2.800.500,00
(dois milhões, oitocentos mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES,_ s_ob_n9s 1.404 e 1.405, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionaliM
- dade e juridicidade; e
- de- Municípios, favorãvel.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os SrsA Senadores que o aprovam queiraril perrrrãnecer
sentados. (Pausa.)
Esiâ aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.
E o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 251, DE 1981
Au_!:ori~a _a Prefeitura Municipal de Rubiataba
(GO), a ele,..ar em CrS 2.800.500,00 (dois milhões,
oitocentos mil e quinhentos cruzeiros), o montante de
sua díl'ida consolidada interna.

- O .:Senado Federãl reSolve:
~r_L 19 É a Prefeitura Municipal de_Rubiataba, Estado de Goiâs, nos termos do ait. 2'1' da Resolução n9 93,
de 11 de- o-utubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar em Cr$ 2.800.500,00 (dois milhões, oitocentos
mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada- interna, ~ fim de qu~ possa contratar um
empEéstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Fe-

deral, esta na qualidade de agente financeiro do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, destinado

à ampliação da rede urbana de esgoto pluvial e construção, em diversas vías públicas, de guias e meios-fios,
naquele Município, obedeCidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
~ Art. 2'~' Esta R~solução entra em vigor na _data de
S.}la publicaç_ª-o.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)-Item 31:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 270, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer nQ
L464, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municípal
de Araguaína (GO) a elevar em Cr$ 13. 941,500,00
(treze milhões, novecentos e quarenta e um mil e
quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.465 e 1.466, de 1981, das
Comissões:
-~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Municfpios, favorãveL
Em discussão.
O Sr. Milton Cabral- Peço a palavra, Sr. Presidente,
para- discutir.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para discutir o
Projeto.-

0 SR. MILTON CABRAL (Para discutir o projeto.
Sem revisão do o_r-ªdor.)-Sr. President~, Sr~. Senadores:
_ Estamos apreciando um pedido ·da Prefeitura Municipal de Araguaína, Goiás, para elevar o montante de sua
jívida consolidada.
-Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senado tem ~piovado num~rosos pedidos de empréstimo
para Estados e Municípios.
E eyidente que não se obtém a unanimidade de opiniões a respeíto desses pedidos. Mas, o fato é que, nesta
Legislatura, o Senado tem aprovado esses empréstimos,
sem levar em conta a posição política dos solicitantes;
tanto é que o PMDB, nesta pauta que estamos apreciando, recebeu aprovação de vârios projetas, como o fez em
relação a outras solicitações anteriores, algumas vultosas, para Estados que são administrados por Governadores do PMDB.
Com relaÇãO a esse empréstimO, que acaba de ser
aprovado, da Paraíba, quero apenas lembrar que essa solicitação se enquadra perfeitamente nas ex-igências do Senado Federal, nas resoluções que instruem a matéria.
Não tem cabimento a alegação de que a solicitação, para
aplicação e_ amortização de empréstimo externo, estaria
fora dessa& instruções, mesmo porque o rolamento de
uma dívida constitui um procedimento natural. Além do
mais, constam da solicitação as aplicações muito bem
claras de um programa rodoviário prioritário, na área
rural, e um programa especial de desenvolvimento
económico-social. As resoluções do Senado apreciam
apenas o mérito da questão. O Senado opina sobre o
mérito da solicitação. Até mesmo a respeito dessa exigêncía, tenho muitas dúvídas desse nosso comportamento, aqui, de exigirmos projetas específicos para cada aplicação, pois ela até exorbita; porque o processo é apreciado pelo Banco Central, o endividamento, a capacidade
de pagamento é apreciada, e constam aqui os quadros
demonstrando a capacidade de pagamento do Estado ao
longo do tempo.
Não vejo por que fazermos uma oposição a essa apli~
cação que foi aprõVada hã poucos instantes, quando estamos diante de uma solicitação que serâ aplicada exatamente por outro Governador. Se por acaso governos anteriores merecem críticas ou são objeto de críticas da
Oposição, não tem cabimento transferir essas mesmas
críticas para um Governo que está iniciando, tem apenas
uma semana de existência. Temos que confiar no novo
Governador Wilson Braga. Esse é um Governador que
está imbuído dos melhores propósitos; é realmente um
Governador de larga experiência política e administrativa, e não hã nenhuma razão para lançar sobre ele qualquer dúvida de sua competência óu de sua capacidade
administrativa. Estou certo de que aplicação desses re-
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cursos que foram hoje aprovados no Senado terá exatamente a aplicação conforme proposta, aqui, no processo.
Evidentemente, o Senador Humberto Lucena, Líder
do PMDB, mas um Senador representante da Paraíba,
ele tem as suas razões políticas, e por causa disso ele se
insurja, como se insurgiu, contra a aprovação do projeto, mas na realidade ele não pode negar um voto de confiança à administração que se iilicia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Continua
em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão.
Em votação.
Os 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 RESOLUÇÃO N• l70, DE 1981
Autoriza a Prereitura Municipal de Aragua(na
(GOrA elevar em CrS 13.94i.500,00 (treze milhões,
novecentos e quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada lnterna.0 Senado Federal resolve:
Art. I 'i' E: a Prefeitura Municipal de Aragua!na, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 9.3,
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar, em Cri 13.941.500,00 (treze milhões, novecentos c quarenta e um mil e quinhentos cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à
Caixa Econômica Federal, esta na qÜalidãde de agente
financeiro do -FUD.do àC:AJ)õío aODesenvolvimento Social - F AS, destinado à construção de meios-fios e sarjetas, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo proces-

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

.O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Esgotada a
matéria da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, a apreciação do Requerimento n9
405/83~ lido no Expediente, de autoria do Sr. Senador
Pedro Simon, solicitando a realização de sessão eSpecial
para homenagear a memória do ex-Presidente Getúlio
Vargas.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir, oportunamente, a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Sobre a mesa. requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. 1"'Secretário.
E lido e deforido o seguinte
REQUERIMEI'ITO N• 432, DE 1983
Nos termos do art. 238, item I, letra d, requeremos a
retirada do Requerimento n"' 411, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Resolução n~' 160/82.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. - Murilo Badaró - Alfonso Camargo.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)-

Volta~se à

lista de--oradOies inscr-itos.

nando para a sessão extraordinária anteriormente convocada, a realizar-se às 18 horas e45 minutos, a-seguínte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a mensagem n• 55, de 1983
(n'i' 84/83, na origem), de 8 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do senhor Carlos Antônio Bettencourt Bueno, ministro de primeira classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Panamã.
-l-

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações ExteriOres sobre a mensagem n9 56, de 1983
(n• 85/83, na origem), de 8 de março do CQrrente ano,
pela qual o Senhor Presidente dà República submete à
deliberação do Senado a escolha do senhor Lyle Amaury
Tarrisse da F ontoura, ministro de primeira classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República libanesa.

----Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney-Alberto Silvã-:..._ He!Vidio Nunes- Almir Pinto- José:
Lins- Virgílio Távora - Moacyr Duarte- Martins
Filho - Humberto Lucena- Marcondes GadelhaMilton Cabral - Aderbal Jurema - Marco Macic:l Nilo Coelho - Guilherme Palmeira - João Lúcio Luiz Cãvalcante- Albano Franco- Lourivªl Baptista
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon - José Ignácio Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro- Itamar Franco- Murilo Badaró- Alfredo CamposAmaral Furlan - Benedito Ferreira - Henrique San-lillo- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli
-Marcelo Miranda- Saldanha Derzi- Affonso Camargo- Ãlvaro Dias- Enéas Faria- Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarem - Pedro Sirilon.

-3Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a mensagem n~ 57, de 1983
(n• 86/83, na origem), de 8 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presid~!lte da República submete à
deliberação do Senado a esCOlha do ~enj10r Jorge D'Escragnolle Tallnay, ministro de primeira classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República da India.

-4DíSctissão, em turno únicó, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores soQre a mensagem n~' 58, de 1983
(n~' 87 f83, na origem), de 8 de março do corrente ano,
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do senhor Laura Soutello Alves, Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Chipre.

-5Discussão, em turno único, do parecer da Comissão
de Relações Exteriores sobre a mensagem n9 60, de 1983
(n• 98/83, na origem), de 14 de março do corrente ano,
pela qual o SenhOr Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do senhor Fernando
Abbott Gaivão, ministro de segunda classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Nigéria.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Estâ 1encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 h~~as e 40 minutos.)

ATA DA 23~ SESSÃO, EM 24
DE MARÇO DE 1983
1~ Sessão Legislativa Ordinária
da 47~ Legislatura
EXTRAORDINÃRlA

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presenÇa acusa a comparecimento de 61 Srs. Senadores. Hav~ndo .númer:o regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário irá proceder à leitura do Expediente.

E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OF1CIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTADOS
N~' 68/83, de 24 do corrente, c-omunicando a aprovação, sem emenda, do Projeto de Lei do Senado n9 5, de
1980 (ni' 4.385/81, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Nelson Carneiro, alterando a redação do
art. 19 da Lei n~' 5.527, de 8 de novembro de 1968, que
restabelece, para !lS categorias profissionais qUe meõciona, o direito à aposentadoria especial de que trata o art.
31 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de l9fí0, nas condições anteriores. (Projeto enviado à sanção em 24-3-83.)

PARECERES
PARECERES N•s Sl, 53 E 54, DE 1983
PARECER N• Sl, DE 1983
b~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem o9
174, de 1982 (n9 349/82 - na origem), do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto
Velho (RO), a elevar em Cr$ 1.024.242.465,90 (11111
bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e
_ dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiro~ e
noventa centavos) o montante de sua dívida consolida·
da interna.

Relator: Senador José Lins

O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição).
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municipal
de- Porto. Velho (RO), autorizada a elevar em CrS
r.024.24-2.465,90 (um bilhão, vinte e qü:üro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e
cinco cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua
dfvida consolidada interna, a fim de contratar empréstimo junto à Caixa Econôrrilca Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação
(BNH), no valor correspondente a 608.530,7615 ORTN,
considerado o valor nominal da ORTN de Cr$ 1.683,14,

e.tn abril/82.

Concedo a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.

Presidência do Sr. Nilo Coelho

O SR. MOACYR DUARTE PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

ÀS 18 HORAS E 45 MINUTO§. ACHdM-SE PRESENT[!:S OS SR$. SENADORI'S:

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, desig-

Março de 1983

Jorge Katume- Altevir Leal- Mârio Maia- E uni- _
ce Michiles - Fábio Lucena-_ Raimundo. ParenteClaudionor Roriz- Gaivão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- H_élio Gueiros

Características da operação:
·A- "Valor: CrS 1.024.242.465,90 correspon-dente a 608.530,7615 UPC de Cr$ 1.683,14 em
-abril/82;
B- Prazos:
I -de carência: 12 meses, a partir da conclusção
da

obr~

2 - de amortização: 240 meses;
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C - Encargos:
I -juros: 3% a.a. P/ desapropriação e obras; 4%

a.a. P/ estudos e projetas;
2- correção monetária: idêntiCa à variação tri~
mestral das ORTNS (UPC);
3 - taxa de administração: 1% s/ cada parcela
desembolsada;
4 - taxa de compromisso: 1% s/ cada parcela liberada e respectivos ju:í-Os, se não utilizada até 60
dias desde a liberação;
D- Garantia: vinculação de quotas do Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: fmanciar a execução do Projeto CURA-Area Bacuri."
Segundo o parecer apresentado pelo Orgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável económica
e financeiramente.
Acompanha o processo os seguintes elementos principais:

a) Lei n9 205 (PMPV) autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n~> 176/82) do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~> Se. nhor Presidente da República, comunicando que o
Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, for-mulada conforme ao art. 2~> da Res. n~> 93, de 1976,
do Senado Federal; e
Parecer do Banco Central do Brasil - De-.
parlamento da Dívida Pública, favorável ao Pleito."
c)

Considerado todo o endividamento da referidã entidade (intra + extralimite + operação sob exame) verifica-se
que seriam ultrapassados os tetas que lhe foram fixados
pelos intens I e II do art._ da Res. n~" 62, de 1975.
Trata-se, entretando, de uma operação extralimite à
qual, por força das disposições contidas no art. 29 da
Res. n9 93, de 1976, não se aplícam os citados limites (itens, I, II e III) fixados no art. 2~> daRes. n9 62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
serem repassados provêm do Banco Nacional da Habitação- BNH.
Além da característica da operação ___:. extralimite- e
segundo conclusão do Departamento da Dívida Pública,
a assunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maíores pressões na execução orçamentãria dos
próximos eXercícíos.
Atendidas as exigências das normas vigentes e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N• 6, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Porto Velbo
(RO) a elevar CrS 1.024.242.465,90 (um bilhio, vinte
e quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
Artigo 19 t a Prefeitura Municipal de Porto Velho,
Estado de Rondônia, nos termos do art. 29 da Resolução
n<~ 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autoriza a elevar o montante de sua dfvida consolidada interna em Cr$1.024.242.465,90"{uin bilhão, vinte e quatro
milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e
sessenta e cinco c_ruzeiroS: e noventa centavos), cortespondentes a 608530,7615 UPCs, considerado o_ valor
nomial da UPC de Cr$ 1.638,14, vigente em abril de
1982, a fim de contratar uma operação de crédito_ de
igual valor. junto à Caixa Econômica Fe~er~l! _es!_a na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habitação (BNH), destinada a finaricíiu a eXecução do
Projeto CURA- Área Bacuri, naquela Capital, obdecidas as condições·admitidas pelo Banco Central do Brasil,
no respectivo processo.

Artigo 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comissões_,_ 29 de setembro de 1982.- Luiz
Cavalcante, Presidente em exercício- José Lins, Relator

-Bernardino Viana- Lenoir Vargas- Vicente Vuolo.
PARECERES N•s 53 E 54., DE 1983
"Sobre o Projeto de Resolução n9 6, de 1983, da
Comissio de Economia que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Porto Velho (RO) a elevar em CrS
1.024.242.465,90 (um mllhão, vinte e quatro milhões,
duzentos e quarente e dois mil, quatrocentos e sessenta e cin.:;o cruzeiros e noventa centavos) o montante de
1fua dfvlda consolfdllda interna".

D~

PARECER N• 53, D!> 1983,
C.omisSão de ConstituiçãO -e Justiça

Relator: Senador Raimundo Parente
O projetO sob exame, de autoria da Comissão de Economia do Senado Federal, como conclusão de seu parecer sobre a Mensagem n' 174/82 do Senhor Presidente
da República, autoriZa a Prefeitura MUnicipal de Porto
Velho (RÓ) a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 1.024~242.465,90 (um bilhão, vinte e quatro milhões,
duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e
cinco cruzeiros e noventa centavos), destinada a financiar a execução do Projeto CURA - Area Bacuri, naquela Capital.
O pedido de autorização foi fonnUiado nos termos do
preceituado no parágrafo único do artigo 29 da ReSolução n' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por
conseguínte, a não observância dos limites fixados pelo
artigo 2~ da Resolução n9 62, de 28-J0-75, também desta
Câmara Alta do Congresso Nacional.

Do ponto de vista que nos compete examinar, verificase que todas as formalidades foram atendidas, não havendo óbice à tramitação normal da presente proposição, porquanto jurídica, -cõnsHtucionil e de boa técnica
legis!ativa.

Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982. -Aioysio Chaves, Presidente - Raimundo Parente, Relator-

Almir Pinto- Aderbal Jurema- Leite Chaves- Dulce
Braga -José Fragelli- Affonso Camargo- Bernardino Viana.
PARECER N• 54, DE 1983
Da Comissi.o de Municfpios

Relator: Senador Odacir Soares
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PARECERES N9s 55, 56 E 57, DE 1983

PARECER N• 55, DE 1983
Da Comlssio de Economia, Sobre a Mensagem ll'l'
148, de 1982 (nl' 280/82, na o~m), do Senhor Presidente da República, submetendo i aprovação do Senado Federal, proposta para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Paulfnla (SP), a contratar
operação de crédito no valor de CrS 388.960.840,88
(trezentos e oitenta e oito milhões, nove<:entoi e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e
oito centavos).

Relator: Senador José Lins
Com a Mensagem n9 148/82, o. Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado Federal
Pleito da Prefeitura Municipal de Paulínia (SP), que obj~tivl_l contratãi', junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do_ Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - F AS, a seguinte operação de
crêdito:
Características da operação;
"A- Valor: Cr$ 388.960.840,88 (correspondente a 219.045,25 ORTN, de CrS 1.775,71 em maio de
1982);
B- Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2 - de amortização: 144 meses;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.;
2 - correção monetária: 80% do índice de va·
riaçào das ORTN;

O-Garantia:
vinculação de quotas-partes do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias (ICM);
E - Destinação de recursos:
construção de Hospital Geral, com capacidade
para noventa e oito leitos, naquele Município."
O Conselho Monetário Nacional pronunciouwse favoravelmente ao pedido por julgá-lo técnico e financeifa·
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execuç_ão orçamentária dos próxímos
exercícios. --

De outra parte, o empreendimento a ser financiado
pela operação de crédito o bjeto da autorização se enquadra nas diretrizes e normas da legislaçao que disciplina a
matéria e trará grandes benefícios para a população daquele Munícfpio na áreã da saúde.

A matéria:-_s-ob nossa apreciação, já exaustivamente
analisada pela autora do Projeto de Resolução, em tela,
objetiva autorízar a Prefeitura Municipal de Porto Velho
(RO), nos termos do que estabelece- o ·art. 29 da ResOlução n9 93, de 1976, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de CrS 1.024.242.465,90 (um
bilhão, vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e
dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa centavos), destinada a financiar a execução do
Projeto CURA - Area Bacuri, naquela Capital.

Assim, concluímos pelo escolhimento da mensagem
nos termos do seguinte:_

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os cânÕiles legais, pertinentes ao as~unto.

Art. J9 E a Prefeitura MuJ:?-icipal de Paulfnia, Estado
de São Paulo, rios termos do aft. 2Y da Resolução n9 93,
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a elevar o _montante de sua dívida consolidada interna
em CrS 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito mi·
lhões,novecentos e sess_enta mil, oitocentos e quarenta
c-ruzeiros e oitenta e oito centavos), "correspodentes a
219,045,25 ORTN, considerado a_ valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.775,71, vigente eni maio de 1982," a fim
de comratar operação de crédito de igual valor, junto a
Caixa Econômica FC:áeial, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à construção de Hospital Geral, com
capacidade para noventa e oito leitos, no Município,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.

Nos aspectos que competem a este Orgão técnico examinar, entedemos que o pleito deva ser atendido nos ter_m_o_s __ do proposto pela CoinisS8.o-de EConomia da Casa;
visto que a operação de crédito a ser autorizada propiciará, no campo social sensíveis melhoramentos para a
Capital.
SomoS, assim, pela aprovação -do_ Projeto.
--Sala das ComíSsões, 17 de março de 1983. - Passos
Porto. Presidente - Odacir Soares, Relator - Eunice
Michiles- João Lúcio- Benedito Ferreira- Lomanto
Jú_nior - Carlos Alberto - Mário Maia - Jorge Bornhausen.

PROJETO DE RESOLUÇAO N• 7, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínea (SP)
a elevar em Cr$ 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e
oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e
quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve:
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Art._ 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala das Comis_sõeS, 29 de setembro -de 1982.- LUiz
Cavalcante, Presidente em exercício- José Llns, Relator
- Bernardino Viana - José Frage/li - L.enoir Varg"as Vicente Vuolo.

PARECERES NOs 56 E 57, DE 1983 _
Sobre o Projeto de Resolu~ão n9 7, de 1983, da Comissão de Economia, que ..autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínea (SP) a -elevar em Cr$
388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões,
novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos) o montante de sua
dívida consolidada interna".
PARECER No 56, DE 1983
Da COmissão de Constituição e Justiça

Relatara: Sen_adora Dulce Braga
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
parecer-sobre a Mensagem n'1 148/82, do Senhor Presi~
dente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Paulfnia (SP) a contratar empréstimo no valor de CrS
388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta cruzeiros e
oitenta e oito centavos), destinado a financiar a construção de um Hospital Geral, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n'1 93, de 1976, do Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não observânCía dos limites fixados no artigQ29 da Resolução n962, de 1975, também do Senado Federal.

Assim, verifiCa-se que a prOPosição foi elãborââa consoante as prescrições legais e regimentais aPficáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorãvel, no que tange aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1982. Aloysio Chaves,_ Presidente - Dulce Brgga_, Relator~
Bernardino Viana- Leite Chaves- Almir Pinto- Afjonso Cªmargo - Aderbal Jure ma - José Lins .---:.José
Frage/li.
PARECER No 57, DE 1983
Da ComiS.!Iílo de Minicfplos
Relator: Seitador Jorge Bomhausen
O projeto sobre a nossa apreciação objetiva autorizar
a Prefeitura Municipal de Paulinia (SP), nos termos do
que estabelece_o art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, do
Senado Federal, a con_tratar_operação de crédito novalor de Cri 388.960.840,88 (trezentos e oitenta e oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta
cruzeiros e oitenta e oito centavos) destinada a financiar
a construção de um Hospital Geral, naquele município.

A proposição mereceu a acolhida da Comissão de
Constituição e Justiça, que a atendeu conforme os cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Orgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido, nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizada contribuirá decisivamente pa.t'a equacionar a demanda de
leitos hospitalares, naquela comarca.
Sala das Coinissões, 17 de março de 1983. - Passos
Pôrto, Presidente -Jorge Bomhausen, Relator- Odacir Soares ~Eunice Michlles- João Lúr;fo- Benedito
Ferreira --.Lomanto Júnior- Carlos Alberto - Mário
Mala.

DlÃRIO ~O CONGRESSO NACIONAL (Seção II)_

Março de 198T

PARECER No 58, D~ 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Oficio "S" n'1 2, de 1983 (Oficio n9 02p /MC, de 21-02-83, na Origem) do Senhor Presiden-

te do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal cópias das notas taqulgráftcas e do
Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Recurso Extraordinário n9 98.583-2, do
Estado de Silo Paulo, o _qual declarou a incon~ltucio
nalidade do ãrtigo 223 do Código Tfibutárlo do Município de Paraguaçu Paulista, Lei n'1 1.131 de 13 de
dezembro de 1977.
Relator: Senador Murilo Badaró

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os fiits de que trata o art. 42, VII, da Constituição,
remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Egrégia Corte nos
autos do Recurso Estraordinário n9 98.583-2 do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do
artigo 223 do Código Tributário do Município de Paraguaçu Palista, instituido pela Lei n'1 1.131, de 11 de dezembro de 1977.
Narram os autos que os recorrentes, no juízo singular,
inipetraram mandado de segurançã com o objetívo de
obstar a cobrança de taxa de conservação de estradas de
rodagem,- alegando violação dos artigos 18, § 2'1, 21, inciso III, ambos da ConstituiçãO Federal, cOinbimi(;fos com
o aitigo 77, parágrafo único e Súmula n~> 595 do Supremo Tribunal Federal.
Concedido parcialmente o writ, , a Egrégia S• Câmara
Civil do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela Prefeitura MUnicipal de Paraguaçu Paulista.
Irresignados, os vencidos recorreram extraordinaría_mente_com arrimo no art. _119, III, alínea~ "a" e "b", da
Constituição Federal, aduzindo as razõC:s cons~antes da
inicial bem como reiterando a inconstitucionalidade da
lei m~nicipal impugnada, a par de numerosos julgados
paradigmas do Pretória Excelso conflita.p.t~ com o acórdão recorrido.
Relatando a matéria, o eminente Ministro Cordeiro
Guerrã, reportou-se à sentinça do Juízô a" quo, bem informada da jurisprudência do Supremo Tribunal, concedendo a segurança impetrada e reconhecendo a inconstitucionalidade da questionada lei municipal.
Concluiu seu voto, sustentando a insubsistência do
acórdão recorrido ante divergência jurisprudencial
apontada e as normas constitucionais invocadas.
Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, nos termos
do voto do Relator, em Sessão Plenária de 03 de novembro de 1982, declarou a inconstituCionalidade do artigo 223 -do Código Tributário do Municfpio de Paraguaçu Paulista, instituído pela Lei n~> 1.131, de 13 de dezembro dC 1977. Em suma, a Augusta Corte, como iterativamente _tem
procedido, coerente com sua jurisprudência compendiada na Súmula nQ 595, reconheceu a ileSitimídade da chamada tã.xa de conservação de estradas que: tem como fator gerador o mesmo que serviu para a cobrança do Imposto Territorial Rural, de competência Tributária exclusiva da União.
O acórdão transitou êm julgado e foi publicado no
Diário da Justiça de 03 de dezembro de 1982, com a seguinte ementa:
"Taxa de conservação de estradas.
Ilegitimidade da cobrança que tem por base dis·
tribuição do custo do serviço em proporção ao nú·
mero de hectares das propriedades por infringência
do art. 77, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, e da competência tributária da União Federal, art. 18, § 2~>, da Emenda Constitucional nQ 01.
Inconstitucionalidade do art. 223 do Código Tri. butãrio do Município de Paraguaçu Paulista, Lei n~>
l.l3l, de I3_de dezembro de 1977.
Reconhecido e provido."

Pelo exposto, observado os requisitos constituciánais

e regimentais qu"ê regem a espécie, TOl-inulamos o sCguirite:
PROJETO DE RESOLUÇAO No 8, DE 1983
Suspende a execução do art. 223 do Código Tribu·
tário do Município de Paraguaçu Paulista, Lei a•
1.131, de 13 de dezembro de 1977.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Ê suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 03 de novembro de 1982, no~ autos do Recurso Extraordinário nQ 98.583-2, do Estado de
São Paulo, a execução do art. 223 do Código Tributãrio
do Município de Paraguaçu Paulista, Lei n'11.13l, de 13
de dezembro de 1977.
Sala das Comissões, 23 de março de 1983. -José Fragelli -Presidente, em exercício - Murilo Badaró- Relator_- Hélio Gueiros- Carlos Alberto - Martins Filho
-Alfredo Campd.~ .:._Guilherme Palmeir~--Ad~rba/ Jurema - Helvidio Nunes.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,
requerimentO que vai ser lido pelo Sr. 1'1-Secretário.
E lido e aprovado o seguinte
REQLIERIMENTO N• 433, DE 1983
Sr. Presidente:
Para os fins do disposto no art. 36 da Constituição Federal e art. 47, II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro licença para me afastar dos trabalhos da
Casa, por um período de 120 (cento e vinte) dias, a partír
~~ 5_ ~e abril próximo, para tratar de interesses particulares.
Sala das Sessões, 25 de março de 1983.- João Lúcio.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Aprovãdo o
requ_erime_nto, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19-Secretário.
E lido o seguinte

REQUERIMENTO No 434, DE 1983
Sr- Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n' 102/81, que autoríza a Prefeitura Municipal de
Joinville (SC) a elevar em Cr$ 526.716.000,00 (quinhentos e vinte e seis milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -Jorge Bornhausen.

Ü sR.. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - O requeri~
menta lido será oportunamente incluído em Ordem do
Dia. (Pausa.)
- Sobre a mesa, redações finais que vão ser lidas pelo Sr.
19-Secretário.
São lidas as seguintes
PARECER No 59, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução q9 164, de
1981.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A-_Comissão apresenta a redação final do Projecto de
Resolução n9 164, de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Francisco Beltrão (PR) a elevar em CrS
236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e
sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e trinta e
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada in·
terna.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente Claudionor Roriz - Relator Saldanha
Derzi - Alberto Sih-a.

ANEXO AO PARECER No 59, DE !983
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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REOLUÇÃO N•

DIÃRIO DO coNGRESSO NACIONAL (Seção II)

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Bel-

trio, Estado do Paran,, a elevar em Cri
236.037.196,38 (duzentos e trinta e seis milhões, trin-

ta e sete mU, duzentos e noventa e seis cruzeiros e
trinta e oito centavos) o montante de sua dívida conso-lidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~> f: a Prefeitura Municipal de Francisco Bel~
trão, Estado do Paraná, nos termos do art. 29 da Rcso*

tetcntos cruzeiros) -o montante de sua dívida consolidada
interna.
Sala das Colnissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Claudionor Ron·z. Relator - Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER N• 61, DE 1983
Faço_saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos

CIO ú_t. 42, inciso- VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ , Presidente, promulgo a seguinte

Iução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-

ral, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis
milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cru-

zeiros e trinta e- õito centavos), correspondentes a
268.878, 063 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 um empréstimo de igual valor junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade
de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãoBNH, destinado ao custeio de projetOs e de investimentos para melhoria do equipamento urbano da Área
CURA II, abrangendo sistema viário, iluminação pública, recreação e áreas verdes, naquele Municfpio, 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• 60, DE 1983
Redaçio final do Projeto de Resolução n9 253, de
1981.
Relator: Senador Saldanha Derzi

A Comissão apresenta a tedação final do_ Projeto de
Resolução n9 253, de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de Jporâ (GO) a elevar em Cr$ 2.29.6.800,00 (dois
milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 21 de março de 1983_. - Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzf, Relator - Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 60, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
_ _ _ _ _ ,Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Ipori, Estado
de Goiás, a elevar em Cri 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.
O Sen3do Federal resolve:
Art. 19 S a Prefeitura Municipal de Iporá, Estado de
Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de li de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em CrS 2.296.800,00 {dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cruzeirOs) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar operação de
crêdito de igual valor junto à Caixa _Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social --FAS, destinada à aquisição
de equipamentos para coleta e tratamento do lixo, naquele Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução e-ntra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N• 61, DE 1983
Redatão final do Projeto de Resolução n9 264, de
1981.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução~n9 26_4~ de 1981, que autoriza a Prefeitura Mu-

nicipal de Montes Altos (MA) a elevar em Cr$
6.214.700.100 (seis milhões, duzcntos_e quatorze mil e se-

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos,
Estado do Maranhão, a elevar em Cr$ 6.214.700,00
(seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
--~a Prefeítura Muiticipal de Montes Altos,
Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6. _214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros) 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 do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado à construção _de galerias e complementação financeira para execução de serviços de meios-fios e sarjetas, 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.

'"'Ait t9

PARECER N• 62, DE 1983
Redação final do Projeto de Resolução n9 267? de
1981.
Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão- apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 267. de 1981, que autoriza a Prefeitura Municipal de lcatu (MA) a contratar ~mpréstimo de Cr$
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil cruzeiros).
Sala das Comissões, 24 de março-de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente- Claudionor Roriz, Relator- Saldanha Derzi.
ANEXO AO PARECER Nt 62, 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 a Prefeitura Municipal de Jcatu, Estado
do Maranhão a contratar empréstimo no valor de CrS
4.703.000,00 (quatro milhões, setecentos e três mil
cruzeiros).
O Sen-ã.dO Federal resolve:
Art 19 ~a Prefeitura Municipal de Icatu, Estado do
Maranhão, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
II de outubro de 1976, do- Senado Federal, autorizada a
contratar um empréstimo no valor de Cr$ 4.703.000,00
(quatro milhões, setecentos e três mil cruzeiros), junto à
Caixa E_conômica Federal, mediante a_utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção de 19 (dezenove) salas
de aula na zona rural e de um jardim de infânciã;-cOm 3
(três) salas de aula, na zona urbana daquele Municfpio,
obedecídas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil no respectivo processo.
Art. _29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação .

Sexta-feira 25

0615

PARECER N• 63, DE 1983
Redaçio final do Projeto de Resoluçio
1982.

n~

47, de

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n~" 47, de 1982, que autoriza a Prefeiturã MUnicipal ôe Amãmba.l (MS) a elevar em CrS 83.280.700,00
(oitenta e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, Relator - (liberto
Silva.
ANEXO AO PARECER N• 63, 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 a Prefeitura Municipal de Amambai, Estallo de Mato Grosso do Sul, a contratar operações de
crédito no valor global de CrS 83..280.700,00 (oitenta
·e três milhões, duzentos e oitenta mll e setecentos cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Re-solução n9 93, d~ 1~ 4~ outubro de 1976, do Senado Fe-deral, autorizada a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 83-.280.700,00 (oitenta e três milhões,
duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros) junto à
CªiM._Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinadas à construção de 5 (cinco) unidades
escolares de 19 grau, bem como de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processó.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
PARECER N• 64, DE 1983
~-edação final do Projeto de Resoluçio n9 92, de

198

Relator: Senador Saldanha Derzi
A Comissão ap-resenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 92, de 1982, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Caarapó (MS) a elevar em Cr$ 40.600.000,00
(quarenta milhões _e seiscentos mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada interna.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983.- Lomanto
Junior, Presidente- Saldanha Derzi, Relator- Claudinor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 64, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cru-z~ifos) o montante de sua divida consolidada.
O Senado Fe_c!C?ra! r~~o~y_e:
_
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Caarapó, Esiãdo de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 daResolução n9 93,-de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (quaren~
ta milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida cori'solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinado à
implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, 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.
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PARECER N• 65, D!' 1983
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 133, de

19112.

Relator; Senador Saldanha Derzi
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n"' 133, de 1982, que autoriza a Prefeitura Mu~
nicipal de Marechal Cândido Rondon (E'R) a elevar em
CrS 243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três milhões,
oitocentos e setenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros
e oitenta centavos) o montante de sua dívida consolidada

interna.
Sala das Comissões, 24 de março de 1983. --Lomanto
Júnior, Presidente- Saldanha Derzl,Relator- Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER Nt 65, DE 1983
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, iiJ.ciso VI, da Constituição, e
eu
,Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1983

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marec::bal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, a elevar em Cri
243.872.710,80 (duzentos e quarenta e três mUhões,
oitoCentos e setenta e dois nill, setecentos e dez ena~
zeiros e oitenta centavos) o montante de sua divida
consolidada.

O Senado Federal resolve:
Art. I'
a Prefeítura -Mlulicipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, nos termos do art. 2'1'
da Resolução n'~' 93, de li de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizador a elevar o montante de sua divida
consolidada em CrS 243.872.710,80 (duzentos e quarenta
e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos
e dez cruzeiros e oitenta- CentaVos). correspondentes a
167.730 UPCs, conSiderado o valor nominal da UPC de
Cr$ 1.453,96 (um mil, quatrocentos e cinqUenta C .três
cruzeiros e noventa e seis centavos); vigente em janeiro/82, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação -BNH, destinado ã execução integrada de obras de infra-estrutura e comunitârias, Daquele 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.
·

a

PARECER N• 66, de 1983.
Redaçio final do Projeto de. Reso1uçio n'~' 154, de

1982.
Relator: Senador Saldanha Derzi
A CorD.issão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n'~' 154, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta (MT) a elevar em CrS
60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida ,consolidada interna.
Sala das Comissõ~s, 24 de março de 1983.- Lomanto
Júnior, Presidente - Saldanha Derzi, RS'lator - Claudionor Roriz.
ANEXO AO PARECER N• 66, 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
Auto'riza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta,
Estado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
60.000.000,00 (sessenta mUhões de cruzeiros) o mon·

tatite d8 sua dfvida

consolida.

O Senado Federal resolve:
Art. lY E a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato GrOsso, nos termos do art. 2<:> da Resolução n\' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros)" o montante de sua dívida consolidade, 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·
yjmento Social - F AS, destinado à construção de galerias pluviais, guias, sarjetas e de uma unidade escolar no
distrito de Nova Araçatuba, 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. ~RESIDENTE (Nilo Coelho) - As redações
finais lidas vão à publicação.
Sobre a m~. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
l'~'-Secretárío.

São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 435, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo_tação, da redação final do Projeto de Re;solução n' 164,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 436, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do art.-356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 253,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 437, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 264,
de 1981.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 438, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa .de publicação, para imediata dis~ssão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 267,
de 1981.
.Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Liizs.
REQUERIMENTO N• 439, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos tennos do art.-356 do Regimento Interno, "requeiro dispensa de publicação, para imediata·discussão e yotação, da redação final do Projeto deResolução·n'l' 47, de
1982.
.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. _-José Lins.
REQUERIMENTO N• 440, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, _para imediata discussão e votã.ção, da redação final do Projeto de Resolução n'~' 92, de
1982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.
REQUERIMENTO N• 441, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do_ art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Piojeto de Resolução n' 133,
de 1982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983.- José Lins.
REQUERIMENTO N• 442, DE 1983
Sr~

Presidente:
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requei~·
ro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução n' 154,
de 1982.
Sala das Sessões, 24 de março de 1983. -José Lins.

Março de 1983

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Aprovados os
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das redações rmais lidas.
Em discussão a redação final do Proje;t:o de ResoluÇão
n• 164, de 1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encer·
r ada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Em discussão
a redação fmal do Projeto de Resolução n' 253, de 1981.
(Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro·a encer·
rada.
Em votação~
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à
apreciação da redação final do Projeto de Resolução nt
264,de 1981.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-I;, declaro-a encer~
rada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam senta·
dos. (Pausa.)
Aprovada.
A n:tatéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em discussão â redação final do Proj~ de Resolução n'~' 267, de
1981. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O' SR. PRESIDENTE (Nilo Coell;o) - Em discussão _a redação final do Projeto de Resolução. n' 47, de
1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprOvam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se à discur_ssãP da redação final do Projeto de Resolução n' 92,
de 1982.
Em discurssão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovada.
A matériã vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~-Passa-se à
apreciação da redaçào final do Projeto de Resolução n'
133, de 1982.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.

Março de 1983

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo COelho)-- Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n~ 15~, de

1982. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelh-o)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

DiScussão, en1 turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'~' 55,
de 1983 (n"' 84/83, na origem),-de8 de março do corrente ano, pela qual o Senhor ?_residente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Carlos Antônio Bettencourt Bueno, Ministro de primeira classe, da carreira de diplomata,
para exercer a função de Embaixador do BrasHjunto à República do Panamá,
Item 2:

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 56,
de 1983 (n"' 85/83, na origem), de 8 de mãrço dO COirente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Lyle Amaury Tarrisse da_ Fontoura, Ministro de primeira classe, da carréira de -diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Libanesa.

Item 3:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 57,
de 1983 (n"' 86/83, na origem),-de -s de março do cor::
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado à escolha
do Senhor Jorgç Ô' Escragriolle ra:un-ãy, Ministro
de primeira classe, da carreira de diplomata, para
exercer a função de EmbaiXador do- Brasil junto à
República da lndia.
Item 4:

Discussão, -em turno úriiCó, do"-p<irecer da ComissãO de Relações Exteriores Sobre a Mensagem n"' 58,
de 1983 (n"' 87/83, na origem), de 8 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha
do Senhor Laura Soutello Alves, Embaixador do
Brasil junto ao Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República do Chipre.

Item 5:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações ExterioreS sobre a Mens~gem n"' 60,
de 1983 (n9 98/83, na Origem), de 14 de março do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete_ à deliberação do Senado a e_scolha
do Senhor Fernando Abbott Gaivão, Ministro de
segunda classe, da carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador do _Brasil junto à .República da Nigéria.
As matérias c_onstantes da pauta da presente sessão,
nos termos da alínea h do art. 402 do Re.simento Interno,
deverão ser apreciadas em sessão .sec:r:eta.

DIÁRJÓ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Solicito aos Srs. funcionários as proVidencias_ neces--~
sârias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 55 min_utos
e -volta a ser pública às 19 horas e 10 minu/Qs.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carn__e_iro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em fins do ano passado a Câmara Municipal de Frederico Wethphalen, no Rio Grande do Sul, aprovou memorial reivindicatório da Associação dos Deficientes
físicOs do Município~
Considera o documento a inexistência, na legislação
previdenCiárÍ<i, de tratamento diferenciado para o deficiente físico, que enfrenta barreiras intransponíveis no
mercado de trabalho, só podendo contribuir para o sistema previdenciârio como trabalhador autônomo. Quando obtêm um emprego, na maioria dos casos, não l:: admitido como segurado da previdência- social, einbofa o
empregador esteja obrigado a contribuir com a sua cota.
Desprovido do recurso social, com família constituída, na maioria das vezes em precárias condições de saúde, o deficiente enfrenta sérias- dificuldades no campo
mêdíco,
Muitos deles são absolutamente incapazes para qual--. qt.iCr ocupação profissionaf, tornando-se um pesado ânus para a família, que deveria ser repartido com a sociedade. Somente na condição de inválido o deficiente flsico
maior permanece na situação de dependente, despojado
de qualquer benefício, a não- ser a assistência médicohospitalar.
No meio rural, toda a família se envolve com o trabalho, enquanto o deficiente físico_é_ incapacitado para as
lides agrárias, ficando no mais completo abandonQ,
Quando segurado da previdência soci:il, despende um
esforço sobre humano, procurando superar as deficiências, enquanto contribuintes fisíc:iri:tinfe- norm:i.is, exercendo atividades catalogadas como especiais, têm reduzido o tempo de serviço, para fins de aposentadoria,
Ora, a reduçãO do tempo de aposentadoria depende
do d~gaste físico por atividade penosa ou insalubre e
nada mais penosas que aquelas exercitadas pelos deficientes, em conseqUência do maior esforço despendido.
Mineiros de subsolo aposentam-se aos 15 anos de serviço; moageiros aos 20,- caldeireiros e s_oldadores elêtrico~ aos -25 anos.
Daí justificªr-se iniciativa da Previdência Social, mediante projeto de lei, reduzindo o tempo de serviÇO dos
deficientes,_ para fins_ de apo_sentadoria; _facilitando seu
acesso como contribuinte e segurado da Previdência Social; concedendo abono previdenciário ao deficiente fisiCo_ incapacitado para -qUalquer atividade, embora não segurado, independentemente de resultar a deficiência de
defeitO físico corigênltO ou- adqUirido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto. Lucena,
- O SR. HUMBERTO LUCENA (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
DesejaríamOs, na realidade, não estar aqui, desta tribuna, a apelar aos poderes públicos no sentido de que
atente para as situações por que passam os excombatentes do Brasil.
-Há uma-- frase adotada pela Associação dos exCombã.tentes do Brasil que, de hã- n1Uíto,- já deVeria ter
sensibilizado os poderes públicos e, principalmente, pelo
fato de que, comandando este País, nos seus vârios setores, estão aqueles que, ombro a ombro com os pracinhas,
participaram da Segunda Guerra Mundial. Mas, essa
frase diz: "a maior homenagem aos combatentes mortos
é dar assistêõ.cia aos seus companheiros vivos".
Embora veja-se o ex-combatente amparado em termos
de princípios constitucionais e mesmo leis específicas,
nem por isso ençontra-se realmente livre de situações que
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não c_ondizem corp___os dir_eitos que lhe dizem respeito - a
de, pracinha e à sua famflia.
Recebemos da Associação dos ex-Combatentes do
Brasil um apelo no sentido de que seja permitido ao excoinbatente a percepção da aposentadoria pelO INP-S e
revers~o para a família do expedicionário.
A Lei n9 6.592, de 17 de novembro de 1978, que concedeu amparo aos ex-combatentes, parece-nos que não se
houve bem em não permítir a acumulação da pensão es·
pecial que instituiu com aquela resultante de contribuições pre.videnciárias e, pela interpretação que se tem
dado a esse diploma legal, por ser instransferível o beiiefício da pensão especial, com o falecimento do excombatente sua família não é atingida por essa pensão.
Evidentemente, se assim está sendo aplicada a legislação que pretendeu amparar o ex-combatente- e isso é
o que nos diz a Associação dos ex-Combatentes do Brasil- fiCa o pracinha sem 9s Proventos do INPS, sem assistência médica para si e para a sua familia e, ainda
mais, se falecer seus dependentes não terâ direito a perceber a pensão especial.
Destarte_, os princípios Constitucionais de proteçào à
faffiílía e dt:: Proteção aos ex-combatentes ficaram como
que não inscritos na Constituição,
A não acumulação dos benefícios da previdência social com a pensão especial instituida pela Lei n"' 6.592, de
17 de novembro de 1978, não encontra o menor respaldo
pois é tranqüilamente _sab_igo que a pensão previdenciária não -s-e confunde de- modo algum com a pensão
paga pelo Tesouro Nacional.
No entanto, o art. 2"' da legislação a que nos referimos
diz que a pensão especial por ela instituída não se acumula __i~clusive com a pensão previdenciâiia,
Sob esse aspecto, gostaríamos de trazer à colação dois
lapidares ensinamentos -que demonstram, à saciedade, a
possibilidade de acumulação de pensão preVidenciâria
com a que l:: paga pelo Tesouro Nacional.
O MiniStro Baptista Ramos diz, in verbis:
"Se se tratar de uma pensão do Tesouro sem dú·
vida que é paga pelos cofres públicos e de forma totaL Se se considerar, porém, uma pensão do INPS,
ela não corre inteiramente por conta dos cofres
públicos .. ,"
E dizia _o_-_ Ministro Carlos Mário VeUoso:
"Ao contrário da aposentadoria estatutária, do
funcionârio público, que ê, na realidade, prêmio,
paga pelo Tesouro Nacional, assim pelos cofres
públicos, a aposentadoria previdenciâria tem características securitárias.:."
Vê-se, pois, que, salvo melhor juizo, laborou em equívoco a lei que_pretende_ amparar o ex-combatente, não
fazeiido o m-eiior sentido aopção a que a Lei n' 6.592 está a impor ao ex-combatente.
Merece, a·ssim, todo o nosso apoio a reivindicação que
nos está sendo feita pela Associação dos ex-Combatentes
do Brasil,
Entendemos - e acreditamos não haja vozes discor·
dantes - que todo o amparo deva ser dado ao ex·
combatente e à sua família, O muito que se fizer ao pracinha ou aos seus dependentes ainda l:: muito pouco. Sua
parücipação- nos campos de batalha, heróica e inesquecível p_articipação, parece-nos não deva receber em troca
uma legislação que longe de ampará-lo e à sua famflia,
impõe-lhe restrições que o tornam ainda mais carente,
mais abandonado pelos poderes públicos.
Era o que tínhãmos a dizer, (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE _(Nilo Çoe\ho) -

Concedo a

palavra ao nobre Senador GaStão MUller.
O SR. GASTÃO MÜLLER (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Realizar-se-á, no dia 23 do corrente, _em Cuiabâ, na
..Casa da Indústria.. , o }9 Encontro Estadual de Empresários da Indústria, de Mato Grosso.
O objetivo do -referido encontro, Sr. Presidente, Srs.
Senador~ é "debater e apresentar subsídios para a formação de uma Política Industrial para Mato Grosso".
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A finalídade da FTEMT- ao provocar o EnconiÍ'o, S~
nhor Presidente, Senhores Senadores, entre os indus~
triais que labutam em Mato Gr-osso e ·as representantes
dos Poderes Executivo -e Legislativo, visa ser possível,
. ápós discussões construtivas, debateS resPeitOSOs ·m-als
acalorados, chegar a um lugar comum, a uma estrada
que leve a um impulso maior o nosso Mato Grosso, no
rumo do progresso.
A conjugação de esforços dos Poderes Constituídos é
importante para que se atinja a meta colimada.
A união dos representantes dos pólos de desenvolvimento do Estado~ imprescindível, pois; sem frente única
nada serã possível se alcançar.
Junto ao convite que nos foi enviado, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, chegou~nos às mãos uma exposição de
motivos elaborada pela Dii-etoria da FIEMT, tendo à
frente o dinâmico Dr. Octacilio CanaVarras, que· nos faz
compreender melhor o·- alto valor desse 1' Encontro,
onde se vai discutir os seguintes temas:
Energia, Transportes, Tributação e InCentivos Fiscais,
Apoio Logístico, Uso do Solo Urbano, Distritos Industriais e Formação de Mão-de-.Obra e Assistência Social.
A FIFMT está contando com o apoio para que o Enc_ontro seja um sucesso, com o SENAf; com o SESI, e
com o Instituto Euvaldo Lodi.
Leio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para que conste
dos Anais desta Casa, o documento a que já me referi.
Congratulo-me antes com a FIEMT pela notâvel iniciativa com os votos de total sucesso.
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NQ ESTADO DE
MATO GROSSO
I EncontrJJ Estadual de Empresários da Indústria
A atividade industrial em Mato Grosso vem enfrentando uma série de limitações, que impedem o
seu desenvolvimento. _
A partif da constatação destas circunstâncias a
Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) decidiu conhecê-las, in loco", para melhor avaliá-las.
Assim, promoveu, durante o ano di: 198t;" uma
série de encontros com industriais das prinCipaiS regiões do Estado, a saber: Cuiabã e Várzea Grande,
Rondonópolis, Barra do Garças, Cárceres·e-Sinõp.
Esses encontros levantaram uma série de necessidades, consubstanciadas através de pleitos formufados pelos mesmos, envolvendo a ativação de medidas e mecanismos, que possibilitem o desenvolvimento da atividada industrial.
Entre os fatores limitativos, foi destacada a nossa
atual situação energética. O volume, atualmente,
disponível de energia elétrica é insUficiente para
atender às necessidades da demanda.

Torna-se necessãria, pois, a adoção de medidas
que aumentem a oferta de energia elétrica para
Mato Grosso, ou a implementação de estudos e incentivos para a utilização -de alternativas.
Outra limitação ponderável diz respeito à ConM
dição atual da malha rodoviária. Tanfo o escOamento de insumos básicos, como de produtos industrializados, é feito com extrema dificuldade, face às
condições das estradas.
A ausência de um mecanismo de incentivOs fig..
cais, também, -foi apontado. Embora subscrevCndo
o Convênio da Amazónia, até o presente mOmirito,
não forain agilizadas quaisqUer providêncías para:
operacionalizar- os mecaniSmos de Ísenção POr ele
facultados.
A existência destes últimos envolveria, outrossim, a necessídade de uma instituição finan-ceira
aparelhada devidaf!lente para a fiel aplicação dos
recursos decorrentes destes benefícios.
O atual sistema de Distritos Industriais deve ser
revisto. A nc..cessidade de obras de infr3MestrutUrii e
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ausênCia ·de Linhas de Cr'édito, para investimentos
necessários
instalação das indústrias, tOrnaMos
quase proibitivas para os pequenos c microíndusM
triais, predominantes no Estado.
O áesenvolvimeiito populacional das cidades ge-.
rou a necessidade de uma legislação que disciplinasse a utilização do_sOlo urbano. -Esta, não obstante o
seu louvável propósito, deverá levar em conta as necessidades dos pequenos e microíiidustriais, impossibilitados de transferirMse dos seus- pontos ituais,
em virtude do elevado custo dessa mudança. Os poderes estaduais e mtinieipais, com á participaçãõ aas
entidades representativas dos industriais, devem encontrar uma fórmula passível de equilibrar os inte-.
resses da comunidade urbana com os direitos adquiridos pelos industriais:

nefas!as que isto representava, sobretudo para a Bahia,
que tem nesse produto uma de suas principais fontes de
re"Ceita.
Eis que o Caderno Económico, do jornal A TARDE,
de 18 de março último noticia, em escala, infelizmente,
muito maior, que o ãtraso no custeio agrícola sacrifica as
principais culturas baianas e, portanto, não apenas ocacau, mas também o feijão, o milho e o café.
Relativamente a esses produtos, também neste mês,
ainda não foi liberado pelo Banco do Brasil, o penhor
agrícola.
Os produtores, segundo o perfodico, necessitam preparar suas terras, efetuar seus plantios para aproveitar as
chuvas, mas, na grande maioria não dispõem de recursos
para tal.
Relata~se como particularmente grave o -caso do café,
tendo em vista que os contratos já foram assinados pelos
agricultores, permanecendo não liberadas as parcelas de
custeio.
Em todos os casos, contudo, o referido atraso é prejudicial, poiS será fatal o sacrifício das safras ou a queda na
produção.
Sem obtenção das parcelas de custeio devidas em janeitojfevereiro e sem previsão ou confirmação das possibilidades futuras do penhor agrícola, resta aos descapitalizados produtores apenas a onerosa via dos empréstimos bancários de tipo comum, isto é, a juros altos e, portanto, inacessíveis a muitos.
A conseqüência imediata da carência de fundos é, evidentemente, a triste dispensa dos lavradores, que aumenta a cadeia de desemprego na área rural.
E a sítuação para muitos é tãó affitiva que não chega~
ram, nem mesmo a a,ssinar o pedido de custeio agrícola,
vez que não existem os recursos disponíveis no Banco do
Brasil.
Não se pode esquecer que algumas culturas demandam prévio e oneroso tratamento da terra e, no caso
baiano, falta não só o dinheiro como, às vezes, também
até alguns insumos agrícolas.
Noticia a imprensa que a recente maxidesvalorização
da moeda trouxe incerteza quanto ao preço do adubo
por parte de certas distribuidoras que, simplesmente, pa- ralisaram a sua _comercialização.
E é de todos sabido que a inflação dos últimos anos
elevou particularmente os preços dos defensivos utilizados na lavoura.
Se, malgrado o atraso no custeio, ainda assim este se
efetivar, a insolvência dos lavradores só serâ evitada
atfav_és_ do al!_mento da produtividade.
E, segundo os especialistas, para que a ..elevação da
produtividade seja possível, os produtores devem exigir
dos poderes públicos as soluções necessárias ao baratea~
mento dos serviços agríColas, especialmente o crédito e o
transporte. Ele terá que recorrer também a uma tecnologia simples, mas rentável, através, inclusive, de sementes
selecionadas às condições de cultivo", declarou o expresidente da Associação Baiana dos Produtores de Sementes e Mudas, o Sr. Sérgio Nobre. Não deixa de serlamentâvel ver em situação tão angustiante a classe p-rOdUtora rural que havia sido escolhida como a grande meta
do Governo, incentivador da agricultura.
A imprevisibilidade ou a rigidez da crise económica
atua_l E_ão p_ode ser o ete~no motivo do não cumprimento
das promess~s governam~ntais relativamente ao homem
do campo ou do sertão, que investiu na produtividade e
apostou na rentabilidade dos mercados externos, que
ainbicionava conquistar.
Reflexo ostensivo desta decepção é a lavoura cacaueira, que vive os mesmos problemas de atraso de custeio,
na expectativa de ter de vender a qualquer preço o resultado de suas safras e, involuntariamente ou premida pela
necessidade de recursos, contribuir para o excesso de
oferta e o conseqüente aviltamento, no mercado externo,
do produto em que deposita todas as suas esperanças de
lucro.

à:

Outrossim, a eficâcía da administração dos Distritos Industriais deve _ser otimlzada, através da
participação efetíva das municipalidades, onde os
mesmos se encontram instalados.
Deve-se, também, en~OJltrar uma marieira de
simplificar OS métOdos-da a-dmítiístriÇão- pútilic:i, de
tal form_;1 q!Je os_ ~suári_os possam ter facilitad() seu
acesso tanto aos beneficias, que o poder público
lhes reserva, como ao cumprimento das suas obriM
gações para com o Estado.
Fínalmente, detectou-se a difiCuldade em
proceder-se a comercialização dos produtos indusM
friais locais, face à ausência de mecanismos que possibilitem, especialmente, a troca de insurnos e mercadorias com outros Estados.
fa-tores limitativos, aquí apresentados, apesar
de exemplificativos, sãO comun-s à grande -m3.ióiia
das regiões contact.adas.
O Estado de Mato Gr_osso passa por uma fase de
transição que estã a exigir dos seus administradores
a complementação de várias obras de infraestrutura, necessârias à aceleração· do seu desenvolvimento.
As ·dificuldades pelas quais o País atravessa por
outro lado, talvez, limitem o fluxo de recursos, que
nos é destinado.
Assim, a utilização dos mesmos envolverá o pro;.
vável reescalonamento de prioridades estaduais, o
que deverá ser feito com a participação das entidades representativas do nosso empresariado.
Finalmente, tanto a decisão de desenvolver a ativídade industrial, como as eventuais neCessidades de
remanejar as prioridades, é uma decisão- polítiCa:
Neste aspecto, aliás, uma das principais limitações ao desenvolvimento da indústria em Mato
Grosso é, tanto a ausência de uma opção, no sentido de favorecer ao crescimento dessa atividade como, também, e principalmente, a inexistência de
uma política industrial definida.

-os

Ao promover o presente encontro, a Federação
das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT)
coloca à disposição dos representantes dos poderes
governamenüüs o seu conhecimento e experiência
da atividade industrial, para que, através da colaboração das classes industrial e política, posSa -sei enM
centrado um caminho seguro para a nossa prosperidade.
Federação das Indústrias no Estado de Mato
Grosso (FIEMT)
.
.~
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR-. JUTAHY MAGALHÃES- (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~
Já vinha sendo proclamado com veemência, neste
Congresso Nacional, o lamentável problema do atraso
nO custeio agdcOla do caCau e de todas as conseqUências
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Tal situação de espera, de incerteza e da carência não
podendo permanecer, clama por providências urgentes
da parte dos órgãos competentes.-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
"Senhor Minis.tro Ernane Galvêas:
Temos a certeza de que elas não tardarão, mesmo que
Na oportunidaQe: ern que Vossa Excelência comparece
não seja ammador o atual panorama econômico do Bra-- -perante o Senado, aquiescendo ao convite que lhe foi disil.
rigido pelo eminente Líder Aloysio Chaves, desejaria,
preliminarmente, felicitá-lo pela clareza, densidade CooAfinal o Pais não sofreu qualquer tipo de paralisia
ceitual e objetividade p_as informações constante de sua
após a ida ao FMI e não é justo que os agricultores se veexposição.
jam privados dos recursos, que lhe São tradicionalmente
Conio um dos Senadores inscritos, aproveito 0 ensejo
para formular indagações que, aparentemente compiC~
dirigidos, para que colaborem ativamente em vista do
desenvolvimento econômico nacional. Era o que tinha a
xas, se entrO-s~úri,- e -me paiecerãm necessârias na medida
dizer. (Multo bem!)
em que poderão contribuir para uma melhor compreensão dos problemas que Vossa Excelência vem examinanO SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
do, com invulgar proficiência.
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
São perguntas do maior interesse prático para o nosso
País,
as quais permitirão a Vossa Excelência prestaresO SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
clarecimentos adicionais: a V voltada para as crises e osdiscurso.) -Sr Presi~ente, Srs. Senadores:--cilaÇ:õC~_- d_a ~onj_l}_n~!,lr_a_ i_l}t~_rri_ª_c):Õmtl_~ ~_eqs rChexq~ no
Compareceu ontem à tarde-aO Plenário do Senado Fetocante a situaçãO brasileira.
deral o MinistrO_ Ernane Galvêas, para um amplo, lúcido
Permito-me, contudo, antes de formular as referidas
e elevado diálogo sobre a crise econômíca mundial e seus
indagações, evocar o_decisivo Cncoritro da junta de Goefeitos sobre a economia brasileira.
vernadoies do Fundo Monetário Internacionili -(FMi) e
dõ -Banco Mundial, realizado a 6 de setembro de 1982,
Durante mais de cinco horas, os eminentes Senadores
em Toronto (Cariadá) quando Vossa Excelência. falou
da República travaram com o ilustre Ministro da Fazenem nome de todas as nações da América Latina e da Esda, num clima de serenidade, franqueza, alto nível
panha.
técnico-Cultural, e respeito mútuo, o debate que se fazia
necessário para uma melhor compreensão das crises que
O fato de Vossa Excelência ter sido credenciado para
estão perturbando, com o agravamento dos problemas a
ser o autorizado intérprete desse numeroso grupo de paises proporcionou inegável prestígio e dimensões espeserem enfrentados, o processo do desenvolvimento autociais às suas propostas concretas naquela ocasião dentre
sustentado da Nação brasileira~ duramente atingida peas quais, destaco, pela ressonância intei-nacional que oblos impactos de uma conjutura internacional igualmente
teve,, () seu YeePJ.ente: <!E<:: IO no se~tido de_ qu_e os governatumultuada e adversa.
--dores dO FMl/B-ãiiCo MUndial aprOvassem, de imediato,
A preocupação dos ilustres participantes do oportuno
uma substancial alocação de DES (DJreitos Especiais de
e construtivo diálogo consistiu na obtenção, através de
Saques), além de várias outras providências de emergência, em condições de possibilitar aos países atingidos peuma anãlise objetiva Oos problemas, de respostas conclulas crises, meios suficientes para enfrentar· desafios que
dentes às indagações que o povo brasileiro vem fazendo
ameaçam desestabilizar o Sistema Financeiro Internasobre as conseqUências do desequilíbrio do balanço de
cional.
pagamento, do crescente endividamento externo, das elevadas taxas de inflação e do desemprego.
Aliás, sobre a importância e o s~gnificado do Encontro
do FMI/Banco Mundial em Toronto, tive a oportunidaExaminaram, igualmente, no decorrer dos debates trade de tecer considerações desta tribuna, no dia 30. de sevados. as providências que deveriam ser tomadas pelo
tembro do ano passado, quando requeri a transcrição
Governo para recuperação da Hquidez, de equi1ibfio -das
nos Anais desta Casa, do discurso proferido por Vossa
contas e do ajustamento da economia às novas realidaExcelência perante a Junta de Governadores do Fundo
des internacionais, além das urgentes medidas destinaM
Monetário Internacional (FMI).
das, no âmbito da política interna, a corrigir os efeitos de
A minha primeira pergunta refere-se, precisamente,
uma perversa e nefasta conjugação dos múltiplos fatores
aos resultados da reunião das autoridades fmanceiras
negativos da inflação, acoplados à estagnação económimundiais, em Toro-nto, do ponto de vista dos interesses
ca.
nacionais.
Infelizmente, como um dos Senadores inscritos para
debater, com o Ministro Emane Galvêas, essa constelação de problemas, não tive oportunidade de fazê-lo,
em face da exigíiidade do tempo disponível.
Por este motivo, Senhor Presidente, solicito a incorporação ao texto deste breve pronunciamento das 3 indagações que pretentia forrilular.
Ao concluir, depois de ter lido a valiosa e realista exposição do Ministro Emane Galvêas sobre "A Crise
Mundial e a Estratégia Brasileira de Ajustamento doBalanço de Pagamentos", relembro o episódio ocorrido por
ocasião da abertura do Encontro do Fundo Monetârio
Internacional (FMI) - Banco Mundial, em Toronto
(Canadá) no dia 6 de setembro do ano passado.
Ao ensejo da sessão inaugural dessa importante reunião das autoridades financeirãs mundiais- que, -no entanto, deixou o Ministro Ernane Galvêas frustrado diante dos seus resultados negativos - o Primeiro Ministro
do Canadá, PierreTrudeau, o qual a presidiu, assim defiM
niu, com raro espírito de síntese, o· àificiíl e ameaçador
panorama da situação mundial quando afirmou: ''Estamos saindo da crise para a catástfoTe'"'.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiâente. (Mutro bem!)

Sr. Ministro,
Em face da pressão das taxas de juros, da prolongada
deterioração dos -termos de intercârribio, da drástica redução das exportações, do aviltamento dos preços das
--m-atertas:pt-1riiaS,~do-excesstvo endividamento e das elevadas taxas de desemprego - quais as 'pfOViaências Cm
andamento, a fim de que o Brasil e as nações mais vulneráveis possam superar esses problemas evitando, destarte, a estagn-a:ção econômica, a inflação, as crescentes tensões sociais e as perspectivas de uma perigosa desestabiliR
zação política na maioria desses pafses?
2' Pergunta:
Estimaria ainda, Senhor Ministro, na seqüência das
miil.has- indagaçõ~~l anteriores, perguntar a Vossa Ex.OO.
lência porque não foram devidamente pesadas todas as
variávei_s_, na estratégia adotada em 1974, para enfrentar
o primeiro choque do petróleo, tendo em vista o explosivo e gradual aumento dos respectivos preços?

Refifo-me, especificamente, aos imperativos de uma
iinediata adoção de alternativas energéticas convergentes, de modo a reduzir drasticamente as importações do
petróleo, ao mesmo tempo em que o País fosse dotado de
-uma estrutura produtiva capaz de, gradualmente, substituir as referidas importações e assegurar sua autosuficiência no setor.
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3" Pergunta:
Finalmente, 'Senhor Ministro, nos parâmetros das negociações com o FMI, considerou-se imprescindível,
como pré-condição para consecução dos o'ojetivos c01imados, a obtenção de uma balança comercial superavitária da ordem de 6 bilhões de dólares. Essa meta, considerada excessivamente otimista, poderia no entanto, ser
atingida, através de cortes adicionais nas importações,
ou de uma nova ofensiva para obtenção de novos empréstimos?
Como Vossa Excelência encara essas alternativas?.
Além disso, como se encaixa a hipótese de uma nova maxidesvalorização nesse _cont_exto? Em síntese, admite
Vossa Excelência que as mencionadas alternativas bastariam para consolidar a recuperação da tranqUilidade e
da normalização das condições econômico-financeiras
do País?
O SR. PRESIDENT~_ (Nilo Coelho) - Nada mais
havendo a tratar, vou ence~ar a sessão, designando para
a sessão ordinâria de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
195, de 1981 (ilpresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 1.168, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Pendências (RN) -a
elevar em Cr$ 9.525.400,00 -(nove milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil e quatioCentos cr"uteirOS) o montante de
sua dívida COn'solidada, tendo
PARECERES, sob n's 1.169 e 1.170, de !981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos, e
-de Municípios, favoráVel.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
203, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~" 1.209, de 1981}, que
autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a elevar
em Cr$ 23.801.336,00 {vinte e três milhões, oitocentos e
um mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n' 1.210, de 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade
e juridicidade.
3
Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução n'
223, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
conio conclusão de seu Parecer n9 1.280 de 1981}, que autoriza o Governo do Estado de Sergipe a contratar empréstimo externo no valor deUS$ 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) qestinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo
__ PA_RECEg~ sob n' 1.281, 9e 1981, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade.

Votação, em turno únic9, do Projeto de Resolução n'
238, de 1981 (apresentado pela Corriissão de Finanç~as
como conclt.J.são deseu Parecer n9 1.323, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado de Alagoas a realizar ope~
ração de empréstimo- externo no valor de US$
20,000,000~00 (vinte inilhões de dólares norteamericanos)~ destinada a programas de investimento daquele Estado~ tendo
PARECER, sob rl' 1.324, de 1981, da Comissão
- de Constituição ~ Justi~a, pela constitucionalidade
e juridicidadi:!, com voto vencido do Senador Hugo Ramos.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no
244, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n<? 1.384, de 1981), que

autoriza o Governo dP Estado da Bahia_ a_c_Qntratar operação de empréstimo externo no valor de USS
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos) destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado, tendo
PARECER, sob no 1.385, de 1981, da Comissão
- de Constituíçao e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no
274, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer no 1.476, Qe 1981); que
autoriza a Prefeitura Mutücipal de Santo Antônio (RN)
a elevar em Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta e oito mil e s_ejscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.477 e 1.478, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridiCiôade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

como cçnclusão de seu farecer n~'625, de 1~82), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a
elevar em Cri 51.767.900,00 (cinqllenta e um milhões, setecentos· e sesseiita e sete mil e novec_entos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 626 e 627, de 1982, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade; e
- de Munidpios, favorável.
11

---Votação •. em turno único, do Requerimento n~'254, de
1983, do Senador ITamar Franco, solicitando, nos termos do art.367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Pi-ojeto de Lei do Senado n'i' 78, de 1981, de sua autoria, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um roêdica- eõtre a tripulação das aeronaves que realizam vôo
iilfe"rilaciõnal e doméstico nOs casos que especifica.
12

-"V::otação, em turno_ único, do Requerimento n~'255, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos terri-los do art. 367 do Regimento Jnterno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~" 98, de 1981, de sua
autoria, que dâ nova redação ao item III do art. 49 da Lei
n~' 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e determina a submissão ao Congresso Nacional do orçamento monetário.
13

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n'i'
275, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia,
como conclusão de seu Parecer n~' 1.479, de 1981), que
autoriza a PrefCítura Municipal de Horizontina (RS) a
elevar em CrS 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.480 e 1.481, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municfplos, favorãvel.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n?
279, de 1981 (apresentado peta Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n"' 1.491, de 1981 ),_que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga (GO) a
elevar em CrS 8.469.000,00 (oito milhões, quatrocentos e
sessenta e nove mil cruzeiro's) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.492 e 1.493, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vegc_ido do Senador Hugo Ramos; e
- de Municij:lios,-TavOrável.
9

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução o"'
107, de 1982 (apresentado pela Comissão de fjn_a_nças
como conclusão de seu Parecer n~'549, de 1982), que autoriza a Prefeitura d_o Município de São Paulo a contratar empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólares norte-americanos) destinado ao Programa ·de Investimentos Urbanos, tendo
PARECERES, sob n~'s 550 e 551, de 1982, das Comissões:
- de Constituição-e JUstiça, pela constitucionalidade
e juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu
Cardoso; e
- de Munidpios, favoráveL
10

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~"
125, de 1982 (apresentado pela Comiss_ã_o_dc:_Economia

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 256, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 d_o Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 104_, de 1981, de
sua autoria, dando nova redação ao _art._79 da Lei n~'
6.223, de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a FisCali--zação Financeira e Orçamentária da União pelo Congresso NacionaL

14
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 257, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos tertn~s do art. 367 do Regimento JntCI-no, o desarquivamento dO Projeto de Lei do Senado n~' 106, de 1981, de
sua autoria, que disciplina a expedição de passaporte e
_visto de saída aos menores que especifica.
15
Votação, em turno único, do Requerimento n9 258, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos -do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'i' 183, de 1981, de
sua autoria, que institui o adicional de regência de turma
para os professores.

16
Vo1ação, em turno único, do Requerimento n9 259, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do ãrt. 367 do Regimento Interno, Õ desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 194, de 1981, de
sua autoria, que disciplina o televisionamento e a retransmissão de espetâculos desportivos, e dã outras providências.

17
VotãÇão, em turno único, do Requerimento n~'260, de
19&3, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 216, de 1981, di
sua autoria, que determina ·a ressarcimento das despesas
efetuadas pelo ferroviário designado para prestar serviços fora do estabelecimento.

18
Votação, em turno único, do Requerimento n~'261, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n"' 226, de 1981, de
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sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de um Departamento de EdLJcação Física i1.os rio-socômios psiquiãtricos.

19
Votação, em turno único, do Requerimento n~'262, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno; o desarquívamento do Projeto de Lei do Senado n~' 246, de 1981, de
sua autoria, que dá nova redação ao§ li' do art. 49 da Lei
n• 4.319, de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
20

Votação, em turno únic_o do Requerimento n"' 263, de
19&3, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 d_o Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de_Lei do Senado n~' 247, de 198,, de
sua autoria, _que assegura, às pessoas carentes de recursos:; o direito ao desconto que especifica na aquisição de
medicamentos.

21
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 2º9; de _1981 (apresentação pela Comissão de Economia como co~clusão de seu Parecer n9 1.241, de 1981),
que autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa
lRS) a elevar em Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.242 e 1.243, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e
-~de Municípios, favorãvel.
22

Discussão, enl. turno único, do Projeto de Resolução
n'i' 219, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 1.272, de 1981),
que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em Cr$ 151.212.000,00 (ceilto e-Cinquenta e um milhões, duzentOs e _doze mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n~' 1.273, de 1981, da Comissiio
- de ConstitUição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidadC.

23
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9
271, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
CC?~O _conclu_são de seu Parecer n"' 1.467, de 1981), que·
autoriza a Prefeitura Municipal de ltaberai (GO) a elevarem Cr$ 23.566.400,00 (vinte e trCs milhões, quinhen·
tos e sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.468 e 1.469, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favórãvel.
24

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n~'
272 de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~> 1.470, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de IvinhC:ma (MS) a elevarem Crll4.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos
e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montan-te de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~'s 1.471 e 1.472, de 1981, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Munidpios, favorãvel.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n• 19, de 1982 (apresentado pela Comissão de finanças

como conclusão de seu Parecer n., 115, de 1982), que aua
toriza o Governo do Estado do Paranã a contratar operação de empréstimo- extCrno- nõ valor de USS
40,000,000.00 (quarenta milhões de dólares norteamericanos) destinada ao programa de investimentos daquele Estado, tendo
PARECER, sob n"' 116, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

26
Disc-ussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n9 145, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão do seu Parecer n., 830, de 1982), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande
(PB) a elevar em Cr$ 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove
milhões, Oitocentos e oitenta e quatrO mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sobn•s 831 e 832, de 1982, das Comissõ.es:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípios, favorãvel.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está encerrada a sessão.
( Levanta~se a sessão às 19 horas e 20 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE
UNS NA SESSÃO DE 23-3-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA- fiUBUCADO POSTERIORMENTE:

O SR. JOS€ LINS- Sr. Ministro, em primeiro lugar
cumprimento V. Ex• pelo excelente documentário que
acaba de oferecer à apreciação do Senado. ~ certamente
sobre o assunto, um dos documentos mais completos, jamais trazido à divulgação. Ele, põe à mostra, de corpo
inteiro, todo o fenômeno econômíco-financeiro do Pais.
Por este documento, Sr. Ministro, observam-se vârios
fatQs da maior importância.
· Diz-se que toda crise brasileira decorre, pura e unicamente, da incompetência dos Governos da Revolução.
No e,ntanto, V. Ex• mostra no Quadro I que as taxas de
crescimento nunca foram tão altas neste País quanto no
perí<ido 1960-1980. Enquanto de 1900 a 1910 a taxa foi
d.e 3,96%, e a média de 1900 a 1945 foi de 4,3%, entre
1960 e 1980 a média foi de 7,4%. A população cresceu
mais nas 2 últimas décadas. Enquanto a taxa de seu crescimento, entre 1900 e 1945 foi de2,12%, nas duas últimas
dé<:adas foi de 2,7%. Assim mesmo, Sr. Ministro, a renda, o· produto per capita, cresceu de 2,15% para 4,6% de
um para o outro do período apontado.
E isso não é só. Diz a OpoSição qhC ••a conjuntura externa não teve qualquer influência na crise brasileira". V.
Ex• mostra à saciedade que não é só o Brasil que estâ sofrendo e que os fatores externos têm profunda influência
aqui dentro. _Dentre esses fatores externos, avultam,
principalmente, os decorrentes das crises do petróleo. A
crise externa V. Ex• mostra no Quadro VI, quandõ -inaica as taxas anuais de crescimento do PNB real da Alemanha, Canadâ, Estados Unidos, França, ltâlia, Japão,
Reino Unido e dos países-membros da OCDE. Vejamos
o que se deu na 1• crise:
Em 1973 a Alemanha apresentou uma taxa de 5,3%;
em 1975, essa foi de 3,2%. O Cãnadá em 1973, 7,1%; em
1975, 0,6%. Os Estados Unidos em 1973, 5,9%; em 1975,
- 1,8% - em decorrência da primeira crise de petróleo.
Quando da segunda crise, em 1979 -o PNB real da Ale~
manha caiu de 4,5% para 1.0% em 1982; o Canadá, em
1979 teve 2,8%; em 1982, 1,7%; Estados Unidos em 1979,
2,3%; em 1982,- 1,5%. Não vou ler todos os números
do quadro porque se tornaria enfadonho.

Mostra V. Ex•, também no Quadro VII que o desemprego passou nesses países entre 1973 a 1982, por uma
crise radical, por exemplo, na Alemanha Ocidental, em
1973, a taxa de desemprego era de 1,3%. Passou para
8,5% em 1982; No Canadá passou de 5,6% para 12,8%;
nos Estados Unidos de 4,9% para 10,8% e assím por
diante. .. O Quadro está à disposição de todos.
Ainda hã mais. Diz-se que houve imprevidência por
parte das autoridades brasileiras. O Quadro VIII, mostrado por V. Ex• prova o contrário. O saldo em conta~
corrente dos países exportadores de Petróleo em 1980 foi
de 115 bilhões d_e dólares. Espantosamente caiu em 1982
para apenas 1 bilhão de dólares. Se houve imprevidência,
houve imprevidência de todo o mundo. Se houve incompetência, fof um- fenômeno geral em todos os países. Mas
continuo apreciando os dados apresentados. Sr. Ministro: V. Ex• mostra à página 28 do seu documento, que o
petróleo teve uma p10funda influência na nossa divida
externa. V. Ex' mostra que só a despesa externa com o
petróleo, acumulada por causa dos aumentos de preço,
desde 1974 até 1982, cresceu 53 bilhões de dólares.
E adiante V. Ex• ·mostra, no Quadro XV, os efeitos da
crise externajâ não diretamente através do custo do ouro
branco, mas devido aos efeitos indiretos como os da inflação e os da queda dos preços das nossas exportações,
quando V. Ex• indica a diferença entre 1981/1982.
Não vou ler todo esse quadro, Sr. Ministro, mas cito
alguns dos seus dados. A exportação do farelo de milho
caiU 99,72%; do farelo de soja, 12%; do amendoim em
grão, 65%; do chá, 94%; as dos semimanufaturados, cairam muito também. No caso do óleo.de mamona, 71%;
do óleo de algodão, 64% e do óleo de soja, 59%. Isso para
não falar nos manufaturados, que caíram, em peleteria,
43%; no açúcar refinado, 41%; e assim por diante. E V.
Ex• completa a informação quando dã a queda dos
preços médios dessas exportações no Quadro XVI. ~ impressionante a influência da crise externa sobre a deterioraçãõ do quadro brasileiro. E dizer que esses fatores externos não influíram na nossa dfvida, que tudo não passa
de uma cantilena do Governo, decididamente é querer
tapar o sol com a peneira. Não há, em sã, consciência,
ninguém que possa negar o efeíto da crise externa sobre
as nossas condições atuais.
Mas não é só. V. Ex• mostra, em contrapartida, o esforço do Governo para superar tudo isso. No Quadro
XIX, V. Ex' mostra que fizemos um grande esforço para
produzir a maís, aqui dentro, 1983 há produziremos quase 500 mil barris equivalentes de petróleo por dia. O eSforço do Governo é mostrado ainda no Quadro XX, que
indica a economia de dividas só com a compra de petróleo. Nesses dois últimos anos, quase 2,3 bilhões de
dólares foram economizados.
Fica assim demonstrada à saciedade a tremenda influência das condições externas sobre as nossas dificul·dades atuais. O fato novo porém surgiu em meados do
ano passado. A dívida, Sr. Ministro, vinha sendo administrada, e bem administrada, até a reunião de Toronto,
como V. Ex• mesmo mostrou. Os fatos que aconteceram
com o México, com a Argentina, com a Polônia, e com
outros países desencadearam, por todo o sistema.fmanceiro internacional, a maior crise de desconfiança jamais
conhecida.
Faço a seguinte pergunta: se o Banco do Brasil e todos
os bancos brasileiros, de uma hora para outra, fechassem
as _linhas_ de crédito para as empresas nacionaiS, o que
ac-onteceria com elas num mês, em dois meses ou em três
meses? A bancarrota total dessas empresas. Pois foi isso,
a meu ver, o que aconteceu: o fechamento de todas as linhas de crêdito do sistema_financeiro ínternacional para
-o mundo em desenvolvimento, inclusive para o Brasil.
Vale agora aqui chamar a atenção, Sr. Presidente,
para o esforço da equipe do Governo nessa crise que se
instalou com essa desconflança, a partir de agosto do
ano passado. A Oposição tacha a equipe de incompeten-
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te. Mas ê hora, Sr. Presidente, de fazer justiça a esses homens. Enfrentando esse estancamento dos fluxos de crédito para o País, eles foram capazes de, a curto prazo,
negociar um conjunto de empféstimos-ponte e de fechar,
inteiramente, 0-bàJ:iõ.ÇO do ano passado, entregando ao
País, no começo de 1983, um plano econômico e resolvendo, de uma vez por todas, todas as preocupações
maiores do balanço de pagamentos deste ano. Isso criou,
naturalmente, uma margem maior de tranqUilidade para
o País. Não se diga, Srs: Senadores que o plano não foi
bem elaborado, ou que a equipe brasileira não mereceu
crédito de todo o sistema financeiro internacioflal, porque as negociações com os bancos cOmeçaram a ·20 de
dezembro e se encerraram apenas 2 meses depois, a 28 de
fevereiro.
Por tudo isto a equipe do Governo merece elogios, em
vez das críticas que vem sofrendo.
Após essas apreciações, Sr. Ministro, eu faria a V. Ex•
duas perguntas: primeiro, o que V. Ex' pensa da moratória? Hã quem diga que a moratória seria o melhor caminho para o País. Diz o nobre Senador Roberto Saturnino que jã fizemos· a moratória, o que S. Ex• chama a
''moratória consentida". Isso porém não bastaria. Ele
sUgere, agora, a, ...moratória sobci-ana", que nos leve a
suspender os pagamentos, a ditar as taxas de juros e novos prazos de resgate da dívida. Sou totalmente contra
uma medida dessa natureza, mesmo por-que, as nações
também têm o seu pudor, a menos que elas não tenham
' nem passado e nem futuro. Não queremos passar à história como caloteiros.
Esta é a primeira pergunta que faço a V. Ex•
A segunda pergunta, Sr. Presidente, é a seguinte: que
grau de segurança tem o plano econômico montado para
1983? Sei, e já analisei com V. Exf, os números e a margem de segurança desse esquema, mas gostaria de ouvir
de V. Ex• quais, realmente, são as condições que temos
para cumprir esse Plano? Finalmente Sr. Presidente, considerando que o documento, apresentado ao Senado
pelo Ministro Emane Galveas, se constitui numa das
contribuições mais importantes para a análise da atual
crise brasileira, eu pediria a V. Ex' que o fizesse constar
dos Anais da casa em ·sua íntegra.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 23-3-83
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O SR. HUMBERTO LUCENA (Como Líder.) Exm9 Sr. Ministro da Fazenda:
Dirijo-me a V. Ex' como Líder da bancada do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro, no Senado, e
sinto-me no dever de reiterar, inicialmente, que o nosso
partido preferia tê-lo convocado para comparecer às Comissões de Economia e Finanças e não ao plenário desta
Casa. Sabe V. Ex• que, por imposição do Regimento, o
compiiiecírrúmtõ de MinistroS de Estado ao Plenário do
Senado Federar não Permité a realização de um debate
mas, na -verdãde; se limita à obtenção de respostas a
questões formuladas, dentro de temas previamente delimitados. Não se pode discutir diretamente essas respostas. No caso presente, comparece V. Ex• para contestar,
sem réplicas, questões relativas à dívida externa, políticas fiscal e cambial.
Evidentemente, V. Ex• não hã de esperar que as respostas que deu às interpelações dos diversos Senadores
da Oposição nos tenham satisfeito, pelo contrãrio, pois o
nosso pensamento· político é, na verdade, diametralmente oposto, até em questões mínimas. Por exemplo: V.
Ex', ao comentar as palavras que lhe foram dirigidas
pelo Senador Fernando Cardoso, a respeito das elevadas
taxas de spread que o Brasil vem pagando nos financia~
mentos nq merca.dq internacional, V._ Ex' alegou que isso
ocorria dos empréstimos brasileiros serem a longo prazo,
o que não acontecia, por exemplo, com países como Venezuela e Costa de Marfim. Mas, só para anotação de V.
Ex•,leio c_ópia de dados que temos em mão, colhidos, es-
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ses dados, da Euromoney de abril de 1982. SãO Os seguintes:
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Mas Sr. Ministro, não desConhece V. Ex• que o
PMDB diverge frontalmente do modelo económico que
é adotado pelo Governo que V. Ex• representa. Discor"SPREAD" DOS FINANCIAMENTOS
damos do modeloe não somente da estratégia, como agoAGOSTO DE 1981
ra discorda o próprio Fundo Monetário Internacíonal.
O modelo altamente dependente que aí estâ foi que
nos levou ao crescente e assustador endividamento exterPrazo
no, inclusive para financiar projetas superambiciosos,
especütlmente, no setor energético, para construção de
2,125
8 anos
Brasil
imensas hidrelêtricas e de: usinas nuclea_res_ plenamente
1,75
7 anos e
• Polônia
adiáveis.
Nossa· discordância é portanto de base .. As propostas
• Polõnia- 3,5 J:arencias
do PMDB implicariam em adoção de_ outro enfoqUe,
4 para pagamento do principal
completamente distinto, para o tratamento das questões
Fonte: Euromoney Abril/1982
económicas neste País. Essas propostas constam dQ programa do PMDB e têm sido expostas e debatidas publi·"SPREAD" DOS FINANCIAMENTOS
camente _em todo o País. Foram, aliás, exatamente elas
Prazo: 8 anos
as principais responsáveis pelos milhões de votos querecçbemos d_qs brasileiros, elegendo ç_entenas de candidaJUNHO/JULHO - 1982
tos nas eleições de 15 de_novembro último, de tal sorte
%
que se o povo tivesse votado, também, diretamente para
-------~~---~---~-~- ~--~Presidente da_República, outro que não V. Ex• estaria
"Spread"
hoje a falar no Senado, desta tribuna, como Ministro da
Fazenaa, sobretudo; pelo evidente fracasso das medidas
Brasil
2,125
de 'combate à crise econômica, em cujo contexto a inCosta do Marfim
1,5
flação vem atingindo índices insuportáveis.
Venezuela
1,125
Sabe ainda o Sr. Ministro que, ao longo dos anos, teMalásia
1,0
mos reiteradas vezes advertido o Governo Federal para
Chile
l,O
os erros que iam sendo cometidos e para o abismo que se
Coréia
0,75
antecipava cada dia mais claro à nossa frente, caso o moItália
0,625
~elo ecpnômíCo não fosse alterado. Além di.sso, o_
Colômbia
_Q,625
- PMDB publicou em novembro de 1981 e republicou em
,_-àgosro de 1982, com propostas concretas para o enfrenFonte: Euromoney - Abril/1982
tamento da crise econômica, um documento específico
que foi amplamente divulgado e debatido no País, o'"EsValendo ressaltar que o prazo de todos esses financiapertznça·e Mudança".
mentos foi de 8 anos.
E por isso, Sr. Ministro, que o PMDB não aceita a cc"SPREAD" DOS FINANCIAMENTOS
responsabilidade da crise ou de sua gerência, corno o
Governo lhe quer atribuir. Sabemos-que mesmo V. Ex•,
NOVEMBR0/82
respondendo a indagaÇões de banqueiros do National
%
Bank of North Carolina, Estados Unidos, admite agora,
"não ter sido acertada a tática dos governos anteriores
"Spread"
Prazo
de manterem um crescimento acelerado da economia
brasileira, à custa de um crescimento também acelerado
2,125
Brasil
do endividamento externo". São palavras de V. Ex'. Pois
0,5
Austrália
bem Sr. Ministro. Nós, do PMDB, de há muito sabia1,275
Chile
- _mos que não só a tática_estava incorreta, mas, insisto, o
0,75.
lO
Colômbia
modelo mesmo _d~via ser outro. Nossas denúncias, no
0,875
Nigéria
8
entanto, não mereceram a atenção do Governo e agora a
1,25 e
Filipinas
8
- __crise se torp_ou ainda mais ins_Uportª-vel.
0,875
.. "Estamos v1vendo o momento mais difícil que esse
0,625
Coréia
País jã enfrentou desde a sua descoberta" e, apesar disso,
0,5
lO
"Coritinuamos sem uma política de rriêdiõ e longo prazo
no- Campo ecõnêimico, Sem··um planejamento estratégico,
Fonte: Euromor~ey- Abril/1982
ao mênos de conhecimento público".
Essas palavras, Sr. Ministro, não são minhas. Elas fo~
"SPREAD" DOS FINANCIAMENTOS
ram ditas recentemente por um membro do Conselho
MARÇ0/1983
Monetário e ilustre empresário nacio-nal, o Sr. Abílio Di~
%
niz. Como ele, várias entidades representativas do em~
presariado têm manifestado publicamente seu desacordo
"Spread"
Prazo
com a política económica que continua a ser seguida
pelo Governo. Somente nos últimos dias, Sr. Ministro,
Brasil
2,125
os jornais publicam manifestos e declarações, que certaBurma
1,25
mente são do conhecimento de V. Ex•, cofio o docUmenMalásia
7
0,5
to da Associação Coffiercial de Minas Gerais, a chamada
Nigéria
lO
0,625
Carta _de Minas, do Instituto Brasileiro e ·as declarações
0,875
de diversos banqueiros e empresários, entre eles o próCoréia
0,75
prio presidente da Associação Brasileira de ExportadoFormosa
7
0,275
res.
·to
Turquia
1,5
Sabemos, Sr. Ministro, a importância que o Governo
atribui ao problema da credibilidade e da confiança do
Fonte: Euromom:y- -Abril/1982
empresariado no próprio Governo, como elemento indispensável para o sucesso de qualquer medida na área
Como vê V. Ex', tinha sobradas razões o nobre SenaeconÓmica. Não tivéssemos outro índicador desta Preodor Fernando Cardoso para colocar, perante V. Ex', a
cupação, bastaria a declaração constante da Carta de Insua estranheza diante das altas taxas de spread que o
tenções ao FMI, onde se diz textualmente que as autoriBrasil vem pagando no mercado financeiro internaciodades pretendem .. a redução do grau de incerteza e fornal.
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talecimento da confiança do empresariado, criando as
condições favorâyeis_ para a retomado do investimento
n-o setor industrial".
No entanto, Sr. Ministro, V. EX' Sabe que além das
c;_rjjJc_a:i Çqpstanteis qUe- os empresários Vem fazendo às
medidas que estão sendo adotadas na área do Ministério
Qª Fazenda, eles falam também, com inSistência, em cri~
se de confiança.
Por exemplo: V. Ex~ certamente tomou conhecimento
de declarações prestadas há poucos dias até então presidente da Federação Brasileira das Associações de Bancos, segundo a qual, para as taxas de juros caírem, só falta os empresários acreditarem no que diz o Governo.
O Sr. Ministro, certamente, também tomou conhecimento de pesquisa realizada pelo Instituto Gallup effi
São Paulo, que revelou que 53% dos entrevistados declararam não acreditar que a maxidesvalorização do cruzeiro adotada pelo Governo vá ajudar as exportações brasi0_leiras. Além disso, a maioria d_os paulistas, segundo ainda o Instituto Gallup, não se mostra convencida com as
explicações do GOverno sobre a cr_i_se.
Apesar_ disso, os jornais pUblicam que o Exm"' Sr. Ministro da FaZenda continua anrmando, e aqui cito tex~
tualmente, qm;_ ..todos estão acreditando no Governo. A
socíedade está acreditando, o mercado estã acreditando,
os empresários estão acreditando. O que falta para a
queda dos juros é tempo e paciêi:J.cia".
Tempo e paciência, Sr. Ministro!
Não vou repetir aqui o que tem-sido dito milhares de
vezes por todo o País. Mas vale a pena relembrar. Quan~
tos não foram os desmentidos de que estaríamos indo ao
Fundo Monetário Internacional? Num país em que a
Constituição obriga pequenos municípios a submeterem
ao Senado Federal, para aprovação, seus pedidos de empréstimos, e que nomes de Embaixadores tem que ser
aqui apreciados, tecnocratas de segundo escalão negociam e um miniStrO aSSina erri ·nome da Nação, a submissãO brasileira a um organismo internacional sem que sequer o Congresso Nacional seja' ouvido. E para se ter
uma idéia, ainda que pálida, de até onde chegam os compromissos assumidos desta forma em nome do País, basta que se mencione Que~ mim desprezo claro e evidente a
toda legislação em vigor sobre o controle da remessa de
lucros e roya/ties, a Carta de Intenções ao FMI assume
formalmente o compromisso de liberalizar ainda mais
..as restrições comerciais e de pagamento~ ao exterior".

Sabemos todos, Sr. Ministro o que sigilifica a submissão ao FMI. Embora reconhecendo que as circunstân~
cias internacionais são diferentes, vale lembrar o depoimento do presidente Juscelino Kubitschçk quando, em
1960, rompeu as negociações com o Fundo. Diz ele, em
suas memórias, que-"aS exigências do FMI constituíam;
sem qualquer dúvida, a súmula de um programa, tendo
como objetivo a aniquilação do Brasil. Pretendia-se:_ parar o País". E contiriua o ex~ Presidente: "Se houvesse me
submetido às imposições do Fundo, teria de abrir mão.
do Programa _de Metas; deixaria o povo passando fome;
não construirJa Brasília, nem realizaria a industriali~
zaçào do País".
Se um acordo com FMI amc;açava aniquilar o Brasil
em 1960, o que significa para o Brasil em 1983?
Em entrevista publicada_ na semana passada, o ex~
chanceler da Alemanha Ocidental Helmut Schmidt, sugere de maneirã absol!Jtamente claia que '"créditos recentes a paíse~ devedores precisam envolver o FMI e o
Banco Mundial, para ftxar não apenas as condições referentes aos termos financeiros dos empréstill10s, mas tamw
bém a pol(tica econõm~ca nacionDI do país devedor".
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla. Fazendo soar a
canlpainha.) - A Mesa comunica ao eminente orador
que se encontra na tribuna, que vai fazer uma Prõposição com base no art. 419, letra g. do Regimento Interno: prorrogação da sessão por mais-lO minutos, pafa en~
- seja:{'OPOitunídade ao Líder dÕ PDT, o- nobre Senador
Roberto Saturninõ, e ao Líder do PDS, o nobre Senador
Aloysio Chaves, para fazerem as suas conclusões ao Sr.
Ministro.
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Esta proposição depende de manifestação do PlenáTío.

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queirám permanecer
sentados. (Pausa}

Aprovada.
Continua com a palavra o nobre Senador Humberto
Lucena.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Não_ é exatamente
isso o quejâ ocorre entre nós? QuaiS sãO a~conseqaên
cias imediatas do acordo assinado, Sr. Ministro?~
A primeira delas ê sem dúvida a penalização do traba-

lhador assalariado brasileiro. Lançando mão de uma argumentação que não encontra respaldo nem na teoria
nem nos fatos, o Go"verno Federal, utilizando--se do
Decreto-lei, 31terou imediatamente os critérios de reajus-tes salariais para aqueles que g-anham até 3 salãrios míní~
mos, isto é, a grande maioria dos assalariados brasileiros. A justificativa usacla, conio todos sabem, foi prhneiro, garantir os níveis de emprego e, segundo, contribuir
para o combate ao processo inflacionário. Será preciso
salientar, Sr. Ministro, que os índices de desemprego
continuam subindo de forma cada vez mais alarmante e
que a inflação, que o governo previra ficaria em 70%?
Agora, ele próprio admite ficirâ erif forno dos 100% -crespeitados economistas garaiJtein não- se:ra- inferior a
150%.
O que acontece, Sr. MfnistiO, é que mais uma vez
penalizam-se aqueles que constituem a esmagadora
maioria da população brasileira. E em benefício de
quem? por que afinal as taxas de juroS não baixam? Por
que os bancos tiveram lucros astronómicos em 1982, enquanto o número de falências e concordatas da pequena,
média e grande empresa nacional atingiu níveis nunca
vistos? Além disso, Sr. Ministro, como poderemos ter algum dia um parque industrial brasileiro autónomo, se as
recentes medidas criam dificillades intransponíveis para
o desenvolvimento de tecnologia própria?
Não podemos mais, Sr. Ministro, trabalhar com
ficções estatísticas que a cada ano fUndamentam projetas, planos e compromissos que jâ estamos cansados de
ver destruídos pela evidência dos fatos. A quem continuam enganando? Apenas um mês depois todos sabemos
que a maxidesvalorização do cruzeiro não produziu nem produzirá- os efeitos que dela se anunciava. Ela
na verdade representou apenas mais um golpe de morte
na empresa nacional tanto pública quanto privada. Parece cada vez mais claro que o problema do comêrcio internacional e, conseqUentemente, da nossa balança de
pagamentos, não é um problema de preços mas um
problema de mercados.
Os jornais e revistas deSses dias já nos informam que a
recente renegociação de nossa dívida externa - que o
Governo, Sr. Ministro, insiste eufemisticamente em chamar de reescalonamento ou reciclagem - não será suficiente para chegarmos até o fim do ano e já se antecipam
as dificuldades extremas de uma ''renegociação da renegociação".
Sr. Ministro da Fazenda;
A Nação está perplexa e tem razões de sobra para assim estar. O Sr.- Presidente da República ilo pronunciamento que fez na Assembléia Geral das Nações Unidas,
no discurso que fez à Nação em 28 de(eve"reiro pB.ssado e
na Mensagem que enviou ao Congresso Nacional na
abertura da Sessão Legislativa, descreveu de forma detalhada e inequívoca, o ponto a que chegou a Cnconomia
brasileira que se encontra hoje fora de nosso controle,
isto é, inteiramente determinada, de fora para dentro,
por interesses do capital internacional. Quando a NaÇ~o
esperava que se apresentasse uma saída, o Governo capitula cada dia mais. E é isso, Sr. Ministro,- que- o Pafs não
admite! Há de se reverter esse processo. Quais são as medidas que V. Ex• pode nos anunciar neste sentido?

ATO DO PRESIDENTE N' 41, DE 1983
O Presídente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigoS 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele-
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gaÇãõ- de-Coffip"etêllcia qlle lhe foi outor8ada pelo Ato da
Comíssão Diretora nl' 2, de 1973, e à vista do_disposto na
Resolução n"' 130, de 1980, resolve conceder dispensa ao
Senhor Simão Pedro Casasanta do emprego de Assessor
Têeritco, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a partir de 15 de março de 1983.
Senado Federal, 15 de março de 1983 . ..,... Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
·

ATO DÓ PRESIDENTE N' 42, de I983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atri·
buições que lhe confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno e de conformidade com a delegação de
.cOmpetêrlcfa qUe-lhe fo( oUt-orgada pelo Ato da Co~is~
são Díretori n'>' 2, -de -4 de abril de f973, e tendo em vistao que _consta do Processo n~' ~282/83 j9, resolve aposén'iar~ por invalidez, Carlos Oliveira Sales Filho, Inspetor de Segurança Legislativa, classe "Especial", Referênciã NS-19, do Qtiadro Permanente do Sinado Federal,
nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102, inciso I, alfnea
b, da Constituição da República Federativa do Brasil,
colnbinadõs com os artigos 4ó3, inciso III,§ 2'>', 404, inci~
so III, e 39-2, § 49, da Resolução n'>' 58, de 1972, com proventos integrais acrescidos da gratificação de Nívil Superior amparado pela
n9 1.050, de 1950 Decreto-lei
nl' 1.709, de 1979, bem como a gratificação adicional por
tempo de serviço a que tem direito, conforme determina
O-artigo 3'>' da Lei nl' _5.903, de 1973.
s~ªdo Federal, 17 de março de 1983.- NÜO-Co""elho,
Presidente do Senado Federal.

Lei

e

ATO DO PRESIDENTE N' 43, DE I983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a dele·
gação de competê-ncia que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~' 2, de 1973, resolve designar Jaime
Luiz Colares, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, para exercer, em
substituição, o cargo, em Comissão, de Diretor da Subsecretaria Financeira, código SF~DAS-IOL4, a partir de
I de marco de 1983, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 18 de ffiarÇo de 1983.- Nilo Coelho,
PresidentÇ" do Senado Federal.

ATO D() PRESIDJlNTE N' 44, DE I983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inç:iso_IV, do Regimento Interno e de 3:cordo com a delegação de cOmpetência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'>' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de _Garantia por Tempo de Serviço, de Caio César Penna para o _emprego de Assessor
Técnico, com salário mensal equivalente ao Vencimento
do cargo DAS-3, a partir de 1 de fevereiro de 1983, com
lotação e exercício no Gabinefe do Senador Claudionor
Roriz.
Senado Federal, 18 de março de 1983.. .,.,.... Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federal.
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O ATO DO PRESIDENTE N' 46, DE 1983
Q Presidente do Senado Federal, no uso das atribUições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97,_inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'>' 2. de 1973; e à vista do disposto na
Resolução n~'l30, de 1980, Resolve conceder dispensa ao
senhor Luiz Alfredo Salomão do emprego de Assessor
Técnico, sob regime jurídico d_a Consolidação das Leis
do- Trabalho e do Fundo de Garantia pOr Tempo de Serviço, a partir de I de fevereiro de 1983, do Gabinete do
Senador Roberto Saturnino.
Senado Fedei-ai, 18 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente do Senado Federai.

_AIO DO PRESIDENTE N• 47, DE I983
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos Sl, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo c_om a delegação de competên-cia que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'>' 2;- de 1973. e à vista do disposto na
Resolução n~' 130, de 1980, Resolve autorizar a contratação, sbb o regime jurídico da Cc)nsoliditção dãS LeiS dci
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Getúlio Pe~~ira Dias para o emprego de Assessor Técnico, com salário niensã.l equivãlerite ao vencimento do cargo DAS~3, a partir de 1 de fevereiro _de
1983, com lotação e exercício no Gabinete do Senador
Roberto Saturnfno.
-Senado Federal, J8 de_ março de 1983.- Nilo Coe/hp,
Presidente do Senado FederaL

COMISSÃO ESPECIAL CRIADA PARA REVOGAR
OU SUBSTITUIR A LEI N' 6.620, DE I978, QUE ALTEROU O DECRETO-LEI N' 898, DE I%9.
1• Reunião (Instalaçio ), realizada
em 22 de ~rço de 1983
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e_ três, às dezessete horas, na Sala de
reuniões da Comissão de Economia,- presentes os Senha·
res Senadores Murilo Badaró, Aderbal Jurema, Jutahy
Magalhães, Gastão Müller e Nelson Carneiro, reúne-se a
Comissão Especial criada para revogar ou substituir a
Lei n~' 6.620, de 1978, que alterou o Decreto-lei n~> 898, de
1969.
-Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sentrores Senadores José Lins, Moacyr Dalla, Pedro Simon
e Josê Ignâcio.
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência; C:Veritualmente, o Senhor Senador Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece Que irá pro-- ceder a eleição do Presidente e do Vice-Pres1dente. Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema
convida o Senhor Senador Gastão MUller, para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se O seguinte resultado:

Para Presidente:

ATO D() PRESIDENTE N' 45, DE I983

Senador Nelson Carneiro .........-. . • . . . 4 votos

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n'>' 2, de 1973, e à vista do disposto na
Resolução nl' 130, de_ 1980, resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de Magna Lúcia Guedes de Melo Gãdelha para O
emprego de Assessor Técnico, com salârio mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de l de
fevereiro de 1983, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador Marcondes Gadelha.
Senado Federal, 18 de março de 1983.- Nilo Coi!lhv
Presidente do Senado Federal.

Para Vice-Presidente:
Senador Aderbal Jurema ..........•.• ·~, 4 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhoies Senadores Nelson Carneiro
e Ad_~rbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Nelson
Carneiro, agradece -em nome do SCmhor Senador Aderbal Tu rema e em seu próPri"Oa horira com que foram dis-·
tinguidos e designa o Senhor Senador M urilo Badaró,
para relatar a matéria.
Nada m_ais ba vendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar eu, Nadir da Rocha Gomes, ~ssistente da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUERITO,
CRIADA COM O OBJETIVO DE INVESTIGAR
PROBLEMAS VINCULADOS AO AUMENTO POPULACIONAL BRASILEIRO.
2• Reunião, realizada em
22 de março de 1983
Aos vinte e dojs dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na sala de reuniões
da Comissão de Relações Exteriores, presentes os Senhores Senadores Marcondes Gadclha, Mário Maia, Jutahy
Magalhães, Almir Pinto, Passos Pôrto, Eunice Michiles,

reúne-se a Coniissão Parlamentar de Inquérito, criada
com o objetivo de investigar problemas vinculados ao
aumento populacional brasileiro.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Claudionor Roriz, João Lobo, Murilo

Badaró, Hélio Gueiros. Jaison Barreto.
Havendo número regimental o Senhor Presidente, Senador Mário Maia, declara abertos os trabalhos.
Em seguida, o Senhor Presidente incumbe o Senhor
Relator, Senador Almir Pinto, da elaboração da proposta do roteiro dos trabalhos no qual deverá constar nomes
.de personalidades ligadas ao assunto.
Esclarece, ainda, o Senhor Presidente que referido roteiro serâ submetido à votação dos demais membros da
êomissão, podendo os mesmos apresentar sugestões.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Edson Luiz Campos Abrego, Assistente da Comiss~o, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL

1' ReunJlo (lnstalaçio), realizada
em 3 de março de 1983
Aos três dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de Reuniões da Comissãó- - Ala Senador Alexandre Costa,
presentes os Senhores Senadores Jorge Kalume, Gaivão
Modesto; Passos Pôrto, Martins Filho, Carlos Alberto,
Fábio Lucena, João Lobo e Claudionor Roriz, reúne-se
a Coniissão de ServiçO -Pú&fiCo CiVTI. Deixa de comparecer, por motivO justificado, o Senhor Senador Tancredo
Neves. Assumindo a Presidência, conforme preceitua o
Regimento Interno do Senado Federal, o Senhor Senador Passos Pôrto declara aberta a reunião, comunicandO
que a mesma destina-se à eleição do Presidente e VicePresidente da Comissão, para o biênio 1983/84. Em seguida, o Senhor Presidente manda providenciar a distríbuição das cédulaS e designa o Senhor Sei:lidcir Jorge
Kalume para furicionar como escrutinador: A contaSem
de votos apresenta o seguinte resultado: Para Presidente:
Senador Fábio Lucena ---='--6- (seis) votos. PB.ra -VicePresidente: Senador Martins Filho- 6 (seis) votos~ Não
sendo computados os votos dos Senhores Senadores Suplentes presentes. Após proclamar eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores
Fábio Lucena e Martins Filho, o Senhor Presidente
eventual convida o primeiro a assumir a direção dos trapalhos. Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Fábio Lucena agradece, em seu nome e do_SenhOr Senãdor
Martins Filho, a honra com que fOram distinguidos. Finalmente, o Senhor Presidente comunica que as reuniões
ordinárias serão realizadas às quartas-feiras, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador
Alexandre Costa. Nada mais havendo a tratar, encerrase a reunião; lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da ComisSão, a presente Ata que, lida e aprovada,
será assiôada pelo Senhor Presidente e demais membros
presentes.

Senador Fábio Lucena - Senador Martins Filho Senador Jorge Kalume ~Senador Passos Pôrto -Senador Gaivão Modesto - Senador Carlos Alberto Senador João Lobo - Senador Claudionor Roriz.
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
1• Reurtiio (Instalação), realizada
em 2 de março de 1983

Aos dois dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos,
na Sala de Reuniões da Comissão --:Ala Senador Alexandre Costa, presentes os Senhores Senadores Jorge
Kalume, Jutahy Magalhães, Gãbriel Hermes, Carlos
Chiarelli, Helvidio Nunes, Albano Franco e Alvaro
Dias, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam
de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Franco Montare, José Ignácio, Hêlio Gueiros e a Senhora Senadora Eunice Michiles. Assumindo- i Presidência. cOnfOime p'receitua O
Re_gím~nto Interno do Senado Federal, o SenhOr Senador Gabriel Hermes declara aberta a Reunião, comunícando que a mesma destina-se à eleição do Presidente e
Vice-Presidente da Comissãoi para o biênio 1983/84. Em
seguida, o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição das cédulas e designa o Senhor Senador Alvaro
Dias para funcionar como escrutinador. A contagem de
votos apresenta o seguinte resultado: PARA PRESIDENTE: Senador Jutahy Magalhães - 7 (sete} votos.
PARA VI CE-PRESIDENTE: Senador Franco Montoro
- 7 (sete) -VOtos. Após prOclamar eleitos Presiderife e
Vice- Presidente, respectivamente, os Senhores Senadores
Jutahy Magalhães e Franco Montara, o Senhor Presidente eventual convida o primeiro a assumlf a direção
dos trabalhos. Assumindo a Presidêncii, o Senhor Senador Jutahy Magalhães agradece, em seu nome e do Senhor Senador Franco Montara, a honra Com que foram
distinguidos. Finalmente, o Senhor Presidente comunica
que as reuniões ordinárias serão realizadas às quintasfeiras, às onze horas, na Sala de Reuniões da Comissã_o,
na Ala Senador Alexandre Costa. Nada mais havendo a
tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Luiz Clâudio
de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
demais membros presentes.
Senador Jutahy Magalhães - Senador Gabriel Hermes - Senador Carlos Chiarelli - Senador Helvídio
Nunes - Sen~dor Albano Franco- Senador Jorge Ka~
lume - Senador Alvaro Dias.
2t- Reunião,

reJ~lizsubJ.

em 17 de marta de 1983

Aos dezessete diã.s do mês de março de mil novecentos
e oitenta e três, às onze horas, na Saia de Reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, presentes os
Senhores Senadores Jutahy Magalhães (PresiJente),
- Gabriel Hermes, João Calmon, Jorge Kalume, Pedro Simon e a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se a
Comissão de Legislação Social. Dei~.am de comparecer,
por motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos
Chíarelli, Helvídio Nunes, José Jgnácio e Hêlio Gueiros.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos e
o Senhor Presidente dispCnsa a leitur-a da Ata da reunião
anterior, que ê dada como aprovada. A seguir, a Presidência esclarece que há um pedido da Senhora Senadora
Eunice "Michiles para retirar os dois projetas da pauta de
hoje- Projeto de Lei da Câmara n'~ 105, de 1982, que
"disciplina o exercício da profissão de Enfermeiro de
nível superior" e o Projeto de Lei da Câmara n'~ 60, de
1982, que-"dispõe sobre a_regulamentação do exercício
da enfermagem e dá outras providências"- dos quais é
a Relatara. Não havendo nenhuma objeção por parte
dos membros presentes, a Presidência defere a- solicitaÇão da Senhora Senadora. Em seguida, o Senhor Presidente Usa da palavra para solicitar sugestões dos Senhores Senadores presentes no sentido de dinamizar os trabalhos deste Orgão técnico, convidando partes interessadas para debater os diversos assuntos ligados ao tema
desta Comissão, não se prendendo apenas aos exames
dos projetas que nela tramitam. Fazem uso da palavra a
Senhora Senadora Eunice Michiles e os Senhores Senadores João Caimon, Gabriel Hermes, Pedro Simon e
Jorge Kalume, cujos pronunciamentos são publicados
em anexo a esta Ata, por determinação do Senhor Prcsi·
dente. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente
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reuniã-o, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente
da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
Anexo i Ata da segunda reunião da Comissio de
Legislado Social, realizada em 17 de março de 1983,
referente aos pronunciamentos do Senbor Presidente
da Comissão, Senador Jutahy Magalhães, da Seabora Senadora Eunice Mlclliles e dos Senhores Senadores Joio Calmon, Gabriel Hermes, Pedro Simon e
Jorge Kalume.
Presidente: Senador Jutahy Magalhães.

INTEGRA DO APANHAMENTO
TAQUIGRAFICO DA R,EUNJAO
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Havendo número legal, declaro aberta a reunião.
Hã um pedido da Senadora Eunice Michiies para aretirada dos dois projetas da pauta de hoje, para que possa
fazer um exame mais aprofundado da matêria.
Esta Presidência defere a solicitação da Sr• Senadora.
Srs. Senadores, aproveitando a presença de V. Ex•s
aqui, gostaria de pedir as sugestões dos Srs. Senadores
para os trabalhos desta Comissão. Gostaria, pessoalmente, de não nos dedicarmos aqui apenas aos exames
dos projetas que venham para a comissão, Gostariamos
que nós chamãssemos a esta Comissão pessOas indicadaS
e sugeridas por V. Ex•s para debater os diversos assuntos
ligados ao tema desta Comissão. Poderfamos, por exemplo, trazer pessoas para discutir matéria sobre lei d.c 8ieve, problema salarial e outros problemas que V. Ex•s
apresentarão, se puderem, sugestões para debates aqui
nesta casa. Precisamos movimentar um pouco mais esta
Corriissão e apresentar depois essas sugestões. As vezes
surgem projetas que têm pontos de vista contrárioS das
classes íntifes-SiiâaS no assunto. Nesses casos, gostaria.
também, de chamar elementos para debatermos aqui
com eles para nos informarem sua razões a respeito dOs
projetas que teremos que decidir.
Assim pediria a V. Ex's, não é preciso ser agora, c se
quiserem, mas na próxima reunião, apresentassem sugestões para debates nesta Comissão.
A SR' EUNICE MICHILES- Acho que este projeto
que tenho em mãos para relatar é uma aspiração da categoria de enfermeiros, sugere um teta salarial de, no mínimo,
dez salári"os minimos, uma jornada de trabalho de seis
horas, é uma -pretensão da classe. Por outro lado, a Confederação Nacional da Indústria se opõe, dizendo que
isSo prejudicaria, inclusive em última anâlise, à própria
ciãsse, que de alguma maneira interferiria nas relações de
mercado de trabalho. Creio que seria opor"tuno chamar,
para qu_e-_3presentasse aqui na Comissão as sUas ratões,
quem sabe o Presidente da Associação Nacional de Enfermeiros, para dizer porque eles acham que deveriam
ter um teta mínimo salarial de dez salãrios míniinos,quer dizer, muito maior que o dos médicos e porque uma
jornada de trabalho de seis horas. Ouvísse-mos os dois la·
dos para que nós pudessêmos formar um juizo, vamos
dizer, independente da pressão da própria classe.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Essa é a
primeira sugestão apresentada pela Senadora Eunice Michiles, aproyeitando, inclusive, um processo que eStá -em
andamento nesta Comissão. Pessoalmente, acho que é
oportuna a sugestão e se_ a Comissão aceitar, riós poderemos começar dando o primeiro passo, convidaildo~ as
pessoas interessadas nesse processo.
Ó SR. JÜÃO CALMON- Sr. Presidente, peço a pa·
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Com a
palavra o Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Presidente, de acordo
com a sua sugestão, tomaria a liberdade, embora não
sendo membro titular desta Comissão ...
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- V. Ex•
serã titular com a sua presença constante aqui.
O SR. JOÃO CALMON'- Muito obrigado.- Eu tenho uma experiência adquirida ao longo de dois manda·
tos à frente da Comissão de Educação e Cultura do Senado. Agora estou__iniciando o meu terceiro mandato
como presidente e eu adquiri uma eXPeriência qtie pode
ser valiosa para os seus objetivos à frente desta Comissão. Lancei aquela idéia do Projeto Educação, para elaboração de um Programa de Educação para o Brasil nas
próximas duas décadas, até o ano 2.000, convocando
para isso os ex-Ministros da Educação e, depois, dezenove expoentes da Educação, em todas as áreas, desde jardim de infância até a área de mestrado e _doutorado.
Essa "inicíãiiva permitiu chamar a atenção para as atividades da Comissão durante quatro anos. Agora, já me
ocorreu outra idéia também, promover um debate nacional sobre um programa alternativo para a Educação e a
Cultura no Brasil. N Qs ..::onvocaríamos os Secretários de
Educação e Cultura dos Estados governados hoje por
elementos do PMDB. Nós traríamos essas personalidades aqui e estabeleceríamos as c.Jntrovérsias e os debates
em relação à orientação atual, que o nosso Partido, o
PDS, imprime à área de EducaçãQ e da Cultura, e pediríamos então um progarama alternativo que seria sugerido pelos nossos colegas r'o PMDB. Daria, então,
essa motivação que V. Ex• está procurando, muito acertadamente, dar também à nossa Comissão de Legislação
Social.
Creio que a primeira iniciativa, se me permite a ousa-_
dia da sugestão, seria a nossa Comissão de Legislação
Social promover um amplo debate sobre a mensagem
presidencial em torno da modificação da lei salarial.
Como esse tema interessa vitalmente a 84% da população economicamente ativa do Brasil, que ganha até entre um e dois e de dois a três salários mínimos, se nós
convocássemos os expoentes dessa área para prestar os
seus depoimentos, nós estaríamos dando uma excelente
contribuição para os debates no plenário, depois de quatro, cinco ou seis reuniões sucessivas, ouvindo a opinião
das maiores autoridades nessa área de política salarial.
Há outro tema que poderia servir de base par essa feliz
iniciativa de V. Ex• Seria uma discussão em torno da previdência privada. Já começam a estourar os primeiros escândalos graves na área da previdência privada, como o
caso da CAPEM I. E na realidade outras empresas que
atuam neste setor estão correndo risco semelhante.
Quando foi lançada a previdência priVada rto Brasil, a
média de expectativa de vida do brasileiro gii'ava em torno, se não me engano, de 40 a:nos. Com o avanço da Medicina, essa média hoje de expectativa de vida gira em
torno de 60 anos. Quer dizer que os câlculos atuariais foram feitos todos na base de uma expectativa de vida muito menor, muito reduzida. De maneira que, salvo engano, o destino da previdência privada no Brasil ê sombrio.
De resto, parece sob rio, também, o destino da previdência governamental, já que é sabido que a Previdência Social, na área governamental, está passando por crises sucessivas que são enfrentadas apenas atravês de aumento
de contribuições dos empregados e dos empregadores.
Ficam ai essas duas sugestões para exame de V. Ex• e
dos nossos nobres colegas, um debate sobre política salarial - que V. Ex•, por sinal, lembrou logo no início da
sua exposição - e um debate com especialistas da área
da previdência social privada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Agradeço a V. Ex•, Senador João Calmon, e fica para exame
dos nossos companheiros essas sugestões. Eu adiantaria,
inclusive, na idéia de apreveitar a sugestão do Senador
João Calmon, principalmente, tendo como primeiro pas-so o problema da lei salarial, que é mais premente, que
nós poderíamos solicitar dos Srs. Senadores apresentasse
sugestões de nomes para serem convocados aqui. Não
agora, como eu disse, nós teriamos uma semana para
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conversarmos e--pedirmos as sugestões dos nomes qUe
_ nós poderíamos convidar para debater este assunto aqui
nesta Casa.
Nós não pensamos em fazer um simpósio, Seria um debate na Corilíssão, de pessoas interessadas sobre determinado assunto, para ser acompanhado pelos Srs-. Senadores e pelos Srs. Deputados qUe queiram vir, compare-~- cera estas reuniões e Por quem deseja" r-ouvir os deb.Rtes.
Com a palavra o SenadOr Gabriel Hermes.
O SR. GABRIEL HERMES- Há um 04.tro st::tor
que acho que um contato com a Comissão seria ótil,___que
é, exatamente, o da Justiça do Trabalho. A legislação começa a sofrer, digamos, um pouco de envelhecimento e
complexidade. Acho que não seria demais pensar, e eu
daria como sugestão a V. Ex•, em ouvirmos alguns dos
nossos abalizados professores e membros da própria Justiça do Trabalho, dentro do possível, que talvez nos
trouxessem sugestões sobre a modificação da legisla~;ão,
eles que vivem o problema, sobretudo adqueles que fazem a Justiça do Trabalho e afinal aqui é a Capital do
Pais. É apenas uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Mais

uma sugestão, esta do Senador Gabriel Hermes.
Com a palavra o Senador Pedro Simon.

6 SR. . .i'EDRÓ SIMON- Acho niuito importante apreocupação de V. Ex~ que uma Comissão, com o significado desta, não se limite a dar pareceres sobre projetes
que eventualmente passem por aqui. Acho que principalmente na atual quadra da vida brasileira, onde-as decisões que este Congresso pode tomar por iniciativa própria são muito limitadas, pelo menos o debate e a provoCaÇão do debate é algo de grande importância, de grande
significado, Eu acho que não podia ser mais feliz o Senador João Calmon nos dois temas que propôs. Realmente, os dois temas estão aí na Ordem do Dia, é o grande
debate nacional que nós estamos tendo, assim como a
questão levantada pelo Senador Gabriel Hermes, mas
acho que se há algo que é para já, para agora seria esta
Comissão buscar o. debate, o aprofundamento em cima
do decreto-lei que alteri a lei salarial e em cima das em~
presas privadas que atuam na área do seguro, que são
realmente dois dos temas que as manchetes estão todos
os dias a mostrar que merecem realmente a nossa
atenção.
Acho que Dum órgão como este, numa comissãO técnica, fora da p-aixão- do debate, não é uma CPI, nãO terii o
objetivo, nem os parlamentares do Governo de defender, nem os da Oposição de acusar, mas o de buscar a
verdade, parece-me que isso realmente seria de muita imPortância e de um grande significado. Parece-me apenas
que a legislação salarial tem dois aspectos, um, que é permanente, que nós sempre teremos que debater, o problema da legislação salarial, e outro que é urgente, que é o
decreto-lei que está sendo discutido, que está sendo debatido, para o qual há até uma ComissãO Mista no Con-_
gresso e sabemos todos nós que essas Comissões Mistas
do Congresso praticamente não têm maior profundidade_. Até por isso, por ser um decreto-lei, Oposição eGoverno, etc_. e tal, eles não reúnem condições de fazer esse
tipo de aprofundamento de debate. Acho que buscar
uma discussão, um aprofundamento de conhecimentos
em cima desse decreto-lei, se fosse dar uma característica
de prioridade, essa é a primeira de todas, essa deveria ser
jâ e agora. E em cima desse debate, outro seria dos seguros privados que de fato é assunto da maior importância.
Talvez nós não tenhamos dado conta, mas a verdade é
que-existem milhões de brasileiros que estão guardando
as suas economias e estão pagando tranqUilos de que
quando chegar na época vão gozar uma aposentadoria,
pOrém estão sendo íludidos, ludibriados, porque essas
empresas não reúnem condições, para garantir isso. Já
conhecemos um caso lá no Rio Grande do Sul, onde
uma dessas empresas de seguro privado, há cerca de 25
ou 30 anos, lançava um plano altamente positivo, espetacular, tinha duas aposentadorias, o cidadão se aposentava como tenente, ganhando remuneração de tenente ou
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se aposentava como coronel e podia ter qualquer idade.
Então, o que aconteceu? Certos pais pagavam para
crianças do dois, três e quatros anos e foram pagando
durante todo o tempo; acontece que hoje essas pessoasjã
pagaram o período destinado a sua obrigação ejâ está na
hora de receber a devolução. E na hora de receber a devOlução, eles estão recebendo uma quantia insignificante, que nãda tem que ver com a promessa feita na ocasião. Então~ eu acho q~e é necessário um estudo aprofundado, porque també-m o que é importante é que essas
empresas de seguro privado quando falam na televisão
dão a entender que têm o apoiamento, que têm a cobeJttura do Governo federal. Pelo menos mostram algo n~9.
·se sentido e tem um nome que envolve isso. Portanto,,
dou integral solidariedade, mas acho que os dois assum
tos são realmente urgentes. O primeiro, porque o
decreto-lei está aí, vai ser apreciado a qualquer momento, ê esta Casa promover uma discussão, um debate, cha~
mar autoridades, um debate tranqüilo em cima da lei salarial. Seria atê o caso, não sei, dessa Presidência e desta
Comissão buscar uma assessoria especializada, contratar
uma assessoria especializada para fazer um estudo desses
seguros privados que andam por aí, para ver o que poderíamos fazer. Também acho que a proposta do Senador Gabriel Hermes é realmente muito importante, mas
a- colocaria em terceiro lugar nessas prioridades.

O SR. PRESfDENTE (Juta.hy Magalhães)- Com a
palavra o nobre Senador Jorge Kalume, que já a havia
solicitado antes.
O SR. JORGE KALUÍviE- Ê apenas para dizer que
me senti feliz porque fui convocado para esta reunião,
_como suplente que sou. Estou sentindo o interess_e dos
meus companheiros, dos Srs. Senadores, e quero cumprimentar as oportunas sugestões feitas aqui, prímeiramente, pelo Senador João CalmOn, posteriormente, pelo Senador Gabriel Hermes e agora pelo Senador Pedro Simon. Eu estava pt";rguntando à Senadora Eunice Michiles se conhecia uma companhia internacional de capitalização de segu_ros. Alguém conheceu uma companhia internacional de capitalização de seguros? Ainda existe?
O SR. JOÃO CALMON- Companhia Internacional
de SegtiiOs ·ainda existe.
O SR. JORGE KALUME- Companhia Internacional de Capit_alização de Seguros ...
O SR. JOÃO CALMON -O diretor é o Sr. Celso
Rocha Miranda.
O SR. JORGE KALUME- Eu, por exemplo, na minha mocidade, fui ludibriado. Então, pa;ticularmente
sou contra essas empresas de previdência particulares
que existem. Acho que a previdência tem que ser oficial.
Não advogo nada oficial, porém nesse campo advogo,
porque sempre há mais segurança.
O que é preciso é aperfeiçoar, como dizia ainda agora
o Senador João Calmon. O índice de vida aumentou e
nós não fomos previdentes. Talvez isso tenha sido uma
das causas da situação difícil que a Previdência Social está atravessando nos dias atuais. O que temos que fazer é
acompanhar esse dinamismo, esse i-itmo dos dias atuais e
aperfeiçoar. Aperfeiçoar como? Trocando idéias, fazendo os encontros, como V. Ex• mesmo sugeriu, simpósios,
até que se consiga uma solução senão definitiva pelo menos que contribua para melhorar a situação da Previdência nacional. Sou contra a previdência particular, co'mo
o caso da CAPEM I gue foi mencionada aqui, e eu tinha
uma confiança quase que cega na CAPEMI, e deploravelffiente, pelo que se está lendo na imprensa, ela não foi
bem sucedida.
Então, meu prezado Presidente, eu quero endossar as
palavras dos meus companheiros, inclusive V. Ex• nesse
particular.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - -Agrade_ço a V. Ex•, Senador Jorge Kalume.
Com a palavra o nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON - A propósito da sugestão
do meu nobre colega do Rio Grande do Sul, eu devo
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lembrar que, -quando nós promovemos a elaboração desse Projeto Educação, conseguimos da Mesa do Senado
Federal o financiãmento de um convênio entre o senado
e a Universidade de Brasília, para assessoramento, Então, graças a esse convênío foi mobilizado um verdadeiro
brain trust, um escrete para usar a palavra esportiva, de
dezenove expoentes da Educação em todos os setores, e
esse convênio foi pago peta Mesa do Senado. Então,
para o caso que V. Ex• indicou, num momento muito feliz, é absolutamente fundamental a contratação dessa assessoria para essa área de seguro privado. Quanto â área
salarial, como acho que nós ainda temos dois minutinhos, eu queria acrescentar- um exemplo ligado a esse
tema que foi -trazido à baila, devo lembrar, pelo nosso
Presidente e não por mim, o debate sobre a lei salarial.
Em 1974, fui convidado por um conterrâneo do Senador Pedro SimOn a ir à África do SuL Quando cheguei a
Johannesburgo, no hall do hotel, na recepção do hotel,
eu vi um jonial eril L_íngua Inglesa com um debate entre
deputados da Oposição e do Governo sobre a política salarial da África do Sul. Os deputados da Oposição protestavam -contra os salários que os fazendeiros brancos
pagavam ao trabalhadores negros, salário que era considerado abaixo do que em Inglês se chama starvation limit, não ganhando aquele salário o ser humáno morre de
fome ou de inanição. Naquele ano, Sr. Presidente e meus
nobres colegas, ·a starvatlon limit da África do Sul para
os negros do país nefarido do apartheid e da discriminação racial era de 40 dólares. Em 1973, quando foram
divulgados os reSultadOs do censo de 1970, 64% da _população economicamente ativa do Brasil ganhava menos
do que os negros do País nefando do apartheid, menos de
quarenta dólares. Então, este ê realmente um quadro trágico com o qual não se pode brincar, porque mais cedo
ou mais tarde poderá haver aquela explosão social que,
por sinal, está até tardando. Agora mesmo, nós vimos
.depois da maxidesvalorização, um outro cálculo. O salário mínimo;-a:gora-, no Brasil, depois da maxisdesvalorização, equivale a sessenta dólares por mês. Nos Estados Unidos um desempregado tem direito a uma pensão
de trezentos dólares, enquanto não recupera o seu_ traba-
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lho. E nós temos um quinto disso, apenas sessenta dólares_ Estou dando apenas esse exemplo para ilustrar a tese
que V. Ex• defendeu, Sr. Presidente. Esse debate sobre
poHtica salarial, nesse ambiente tranqüilo a que se referiu o Senador Pedro Simon, pode ser da mais alta importância do que mesmo _debates acalorados no plenário da
Câmara, no Plenário do Senado ou por ocasião das Sessões do Congresso NacionaL Creio que V. Ex• pfestará
mais um relevantíssimo servíço à Nação promovendo
esse ínclito debate nacional no ambiente da Comissão de
Legislação Social sobre esses dois temas. Muito obrigado"

O SR" PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Eu
agradeço a V. Ex•s as sugestões que deram e considero
que talvez seja importante para nós iniciarmos os nossos
trabalhos com esses debates a respeito da Jeí- salarial. E
uma das sugestões que eu apresentaria para--depois, in-formalmente quando conversarmos para saber quais
pessoas que viriam ou não aqui, é de que sempre procurássemos trazer dois elementos, em cada reunião, para
estabelecer, inclusive, um contraditório, a partir dos depoentes, trazer pensamentos divergentes para serem
apresentados aqui perante nós e nós. então, fazermos as
in_çiagações no momento em que eles estiverem presentes
e tirar alguma substância a mais daquilo que eles apresentarem para debatermos após os depoimentos. Porque
mais do que a crítica, mais que um simples debate, o que
devemos buscar são sugestões para nós apresentarmos,
_para ver se algumas dessas sugestões aqui trazidas por
segmentos diversos da sociedade podem ser aproveitados
atê pelo Governo para determinados assuntos, Então, a
idéiª principal ê ~sta, buscar sugestões.
Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a
pres~nte reunião e agradeço o comparecimento a todos.
( Levanta~se a reunião às 11 horas e 35 minutos.)

COMISSAO DE MUNICIPIOS
2~

Reunião, realizada no dia 17 de março de 1983

Às onze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão, na Ala Se-
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nado r Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de
Municípios; com a presença dos Senhores Senadores Benedito Ferreira, João Lúcio, Eunice Michiles, Lomanto
Júnior, Odacir Soares, ·cãrloS Albedo, Mário Maia e
Jorge Bornhausen.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Almir Pinto, Benedito Canellas, João
Lobo, o-a.Ivão Modesto, Jorge Kalume, Tancredo Neves, José Inácio, Marcello Miranda, José Richa e Nelson
Carneitó.
Havendo número regimental, o Senhor Presídente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata_da
Reunião anterior, que é dada como aprC!vada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são relatados os Projetas de Resolução
ã.preserltados pela Comissão de EconOinia, às sefUintes
Mensagens Presidenciais: 1) Mensagem n9 174, de 1982,
do Senhor Presidente_ da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Porto Velho (RO) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 1.024.242.465,90 (hum bilhão, vinte e
- quatro milhões, duzentos e quarenta e dois mil, quatro·
centos e sessenta e cinco cruzeiros e noventa centavos).
Relator: Senador Odacir Soares, Parecer: favorável.
Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 148, de
1982, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Paulínia (SP) a contratar operação de crédito do valor CrS 388.960.840,88 (trezentos e _oitenta e
oito milhões, novecentos e sessenta mil, oitocentos e
quarenta cruzeiros e oitenta e oito centavos). Relator:
Senador Jorge Bornhausen, Parecer: favoráveL Aprovado por unanimidade .
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Francisco Gonçalves. Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 24' SESSÃO, EM
25 DE MARÇO DE 1983
LI- ABERTURA
l.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Requerimentos
N9s 443 e 444, de 1983, de desarquivamento de proposições que
mencionam.

1.2.2- Leitura de projetas
- Projeto de Lei do Senado n'?
26/83, de autoria do Sr. Senador

Nelson Carneiro, que dá nova redaçào a dispositivo da Consolidação das Leis do_Trabalho.
- Projeto de Lei do Senado n9
27/83, de autoria do Sr. Senador
Henrique Santillo, que dispõe
sobre a criação de um Fundo Especial para o desenvolvimento integrado da região geoeconômica de
Brasília.
1.2.3 - Requerimento
NQ 445, de 1983, de autoria do
Sr. Senador Henrique Santillo, de·
convocação do Sr. Ministro Chefe
do Serviço Nacional de InforM
mações, para prestar esclarecimenM
tos perante a Comissão de SeguM
rança Nacional do Senado FCderal.

1.2.4- Comunicação da Presidência

- Designação dos Srs. Senadores que integrarão a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
investigar a Persistência da pobreZa
absoluta do Nordeste.
1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR MOACYR DUARTE - Aduzindo novas consideraÇões ab pronunciãffieilfo iniciado
por S. Ex~ na sessão de ontem
sobre a problemática da seca nordestina. Inauguração, pelo Senhor
Presidente da República, no próximo mês, da Barragem Engenheiro
Armando Ribeiro Gonçahes, no
Estado do Rio Gf8.ride do Norte. SENADOR LOVRlVAL BAPTISTA- Posse do Dr. José FranM
cisco Rezek no cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal.
SENADOR LUIZ VIANA Reverenciando a memória do exM
Ministro Carlos Medeiros Silva.
SENADOR PASSOS PORTO
Inauguração da NUTRIAL
Agroindústria Reunida SfA, no
distrito industrial de Propriá-SE.

1.2.6 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado nl'
28/83, de aUtoria do Sr. Senador
Gastão Müller, que considera, para
fins de comemoração nacional, a
data de lO de deZembro ~orno o
"Dia da Declaração Universal dos
Direitos Humanos" e dá outras
providências.

1:2.1 - Requerimento
----. N~'_446/83; solicitando não sejam realizadas sessões no Senado
no período de 30 do corrente a I Q
de abril próximo vindouro, nem
haja expediente em sua Secretaria.
Aprovado.
L3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n"
lgS/8!, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pendências (RN) a
elevar, em Cr$ 9.525.400,00, o
montante de sua dívida consolidaM
da. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n"
203(81, que autoriza o Governo do
Estado de Pernambuco a elevar,
em Cr$ 23.80l.336_,0b, o montante
de sua dívida consolidada. Votação
adiada por falta de quorum.

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES.'
Jorge Kalume- Mário Maia- Eunice MichilesFábio Lucena- Raimundo Parente- Gaivão Modesto
- Odacir Soares.,..-- Gabriel Hermes- Hélio GueirosAlberto Silva- José Lins- Moacyr Duarte- Martins
Filho- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal
Jurema- Nilo Coelho- Luil Cavalcante- Lourival
Baptista- Passos Pórto- Jutahy Magalhães- Luiz
Viana - João Calmon - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro- Benedito Ferreira - Henrique Santillo Mauro Borges- Gastão Müller- José Fragelli- Jaison Barreto.
O SR. PRE~Hi>ENTE (HCnrique Santillo)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo. número regimental, declaro aberta a sesM
são.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
]"-Secretário.

sao

lidos os seguintes

REQUERIMENTO N' 443, DE 1983
Sr. Presidente;
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimentos lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resoluç~o nQ 120/Si, que autoriza a Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves( RS) a elevar em Cr$ 17.390.000,00 (d.eM
zessete milhões, trezentos e noventa mll cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 25 de março de 1983. - Pedro Simon
REQUERIMENTO "'' 444, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 207/81, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de
Bento Gonçalves (RS) a elevar em Cr$ 249.979.216,00
(duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e_dezesseis cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 25 de março de 1983.- Pedro Simon.
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- Projeto de Resolução n<:>
223/81, que autoriza o Governo do
Estado de Sergipe a contratar cmpréstimo externo nQ valor de USS
IO,OOO,ooO:no-; destinado ao Programa de Investimentos do Estado.

- Requerimentos n~'s 254 a 263
de 1983, de desarquivamento das
proposições que mencionam.-- V otacão adiada por falta de quofum.
-Projeto de Resolução n~'
20\?/81, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Carlos Barbosa (RS)
Votação adiada por falta de_ quoa elevar, em Cr$ 6.978.800,00, o
rum.
montante
de sua dívida consotida-Projeto de Resolução nY
da. Discussão encerrada, ficando a
238/81, que autoriza o Governo do
votação adiada por falta de quoEstado de Alagoas a realizar operum.
ração de empréstimo externo no
- Projeto de Resolução n"
valor de USS 20,000,000.00.,. desti219/81, que autoriza o GovernO do
nada a Programa de Investimento
Estado do Amazonas a elevar, em
daquele Estado. Votação adiada
Cr$ 151.212.000,00, o montante de
por falta de quorum_.
-Projeto de Resolução n9 sua dívida consolidada. Discussão
encerrada, ficando a votação adia244/Sl, que autoriza o Governo d_Q
da por fãlta de quorum.
Estado da Bahia a contratar ope-Projeto de Resolução n~'
ração de empréstimo externo no
valor de USS 60,000,000.00, desti- 271/81, que autoriza ã Prefeitura
Municipal de Itabcraí (GO) a elenada a diversos Programas de Desenvolvimento naquele Estado. Vo- var, em Cr$ 23.566.400,00, o montante de sua dívida consolidada.
tacão adiada por falta de quorum.
Discussão encerrada, ficando a vo- -Projeto d_e Resolução n~'
274/81, que autoriza a Prefeitura __ tação adiada por falta de quorum.
- Piojeto de Resolução n"
Municipal de Santo_Antonio _(RN)
27'2/81, cji.J.e autoriz-a --a- Prefeitura
a elevar, em CrS 2.578.600,00, o
montante de sua dívida consolida-. Municipal de lvínhema (MS) a ele'va-r~ elii Cri 14.962.400,00, o monda. Votacão adiada por falta de
tante de SUa dívida -consolidada.
quorum.
Discussão encerrada, ficando a vo-Projeto de Resolução n~'
tação adiada por falta de quorum.
275/81, que autoriza" a Prefeitura
-Projeto de Re;solução n~'
Municipal de Horizontina (RS) a
19/82, que autoriza o Governo do
elevar, em Cri 2.585.400,00, o
Estado do_ Paraná a contratar opemontante de sua dívida consolidaração de empréstimo externo no
da. Votação adiada por falta de
valor de US$ 40,000,000.00, destiquorum.
nada ao Programa de Investimen-Projeto de Resolução n~'
tos daquele Estado. D~scussào en279/81, que autoriza a Prefeitura cerrada, ficando a votação adiada
Municipal de ltapuranga (GO) a por falta de quorum.
elevar, em Cr$ 8.469.000,00, o
-Projeto de Resolução n'i'
montante de sua dívida__consolida145/82, que autoriza a Prefeitura
da. Votação adiada por falta de
Municipal de Campina Grande
quorum.
(PB) a elevar, em Cr$
1.009.884.000,00, o montante de
- Projeto de Resolução n~'
107/82; que ailtoríza a Prefeitura sua dívida consolidada. Discussão
do Município de São Paulo a con- encerrada, ficando a votação adiatratar empréstimo externo no valor da por falta de quornm.
deUS$ 40,000,000.00, destinaOo aO
1.4- DISCURSOS APÓS A
Programa de Investimentos UrbaORDEM DO DIA
nos. Votação adiada por falta de
S!INADOR NELSON CARN!Ilquorum.
RO - Homenagem- de pesar pelo
- Projeto de Resolução n~'
falecimento
do Dr. Jaime Baleeiro.
125/82, que autoríza a Prefeitura
Municipal de Campina Grande
SENADOR FÁBIO LUCENA
(PB) a elevar, em Cr$ Apresentando documentação
51.767.900,00, o montante de su.a sobre denúncia de crime de contradívida consolidada. Votação adiad~_ - _blindo formulada por S. Ex~ em recente sessão, envolvendo a pessoa
por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) ·- Os requerimentos lidos serão pubiícudos e posteriormente incluídos em Ordem do Dia.
Sob_rc a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
I 9-Secretário.

S àv lido5 v.1· seguimes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 26, DE 1983
Dá nova redação a dispositi~o da Consolidação das
Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O g 29 do art. 535 da Consolidação das Leis
do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redução.
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~·.2,.9 As

do_ Almirante Roberto Gªma e Silva.
SENADDR JOSE UNS, com~
Líder - Reparos ao pronunciamento de seu antecessor na tribuna.
SENADOR MÃR!O MAIA Mo,iimento grevisiã. do corpo docente da Universidade de Brasília.

S!IA'ADOR MARTINS FILHO
- Arbitrariedades que estariam
sendo praticadas no Município de
Marizal, por membros da Polícia
Militar do Estado do Rio Grande
do Norte.
SJ;NADOR HEUO GUEIROS
- Centenário de nascimento do
ex-Senador Sebastião Archer.
SENADOR NéLSON CARNEIRO - Decisão do Senado_r Aderbal Jurema em dar parecer favorâvel, na qualidade de Relator, sobre
a Proposta de Emenda_ à Constituição n~' 63/82, que restabelece as
eleições diretas para Prefeito e
V ice-Prefeito das capitais dos Estados. Apelo às autoridades competentes em favor da concessão de
reajuste salarial aos_ funcionários
públicos e trabalhadores_.
S!INADOR JUTAHY MAGA,
LHÃES- Defesa da inclusão nO
projeto enviado pelo Pode_r Executivo ao Congresso Nacional, que
dispõe sobre modificações na política florestal, da atual sistemática
dos incentivos fiscais ao reflorestamento.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA
SESSÃO. ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSÕES ANTERIORES

Do Sr. Lomanto Júnior, pronunciado na sessão de 16-3-83.
Do Sr. José Lins, pronunciados
na sessão de 24~3-83.
Do Sr_. Humberto Lucena, pronunciado na sessão de 24-3-83.
Do Sr. Moacyr Duarte, pronunciado na sessão de 24-3~83.

• na Agricultura e Confederação Nacionalâos Tràóalhadores em Turismo e Hospitalidade."
Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrárío.
Justificação

O presente projeto de leí apenas acrescenta ao texto do
vigorante§ 2~', do art. 535, CLT, as expressões: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e
Confederação Nacional dos Trabalhadores em TurísmO
e Hospitalidade.
Quanto à primeira Confederação (Trabalhadores na
Agricultura), o que se tem a dizer é_que tal entidade já
existe, de fato e de direito, em pleno funcionamento, apenas não figUrando formalmente na lei. Aliás, o anteprojeto do Governo para a adoçào de uma nova Consolidação, publicado para estudos, já cuidou de contemplar
referida entidade.
Já quanto à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, trata-se de uma reivindicação da Federação dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade do Rio de Janeiro, ínformarldo-se, outrossim, que o processo respectivo encontra-se, tramitando
há anos, morosamente, no Ministério do Trabalho.
Sala das Sessões, 25 de março de 1983.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Art. 535. As confederações organizar-se-ão com o
mínimo de três federações e terão sede na Capital da República.
~ 111 As confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do_
Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de
Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das
Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Edu-.
cação e Cultura.
§ 2~' As confederações- formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e
Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura.

3 - MESA DIRETORA

4 - LIDERES E V ICELIDERES OE PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.

confederações, formadas por federações
de síndicatos de empregados, terão a denominação
_de: Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria, Confedet:~çào Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Naçional dos Trabalhadores cm Transportes Marítimos, Fluviais e
Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Terrestres, Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Comunicações e Publicid~;~de,
Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas çl~ Ç_rédito, Con_federa,ção Nacional~dos Txa~
balhadores em Estabelecimen~os de Educação e
Cultura, Confederacã"~ Nacional dos Ttabalhadores ·

(À Comissão de Constituição

e Justiçd.7

PROJETO OE LEI DO SENADO N• 27, DE 1983
Dispõe sobre a criacão de um Fundo Especial para
o desenvolvimento integrado da região geoeconômlca
de Brasília.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l~" Fica criado um Fundo Especial para o desenvolvimento integrado da Região Geoeconômiéa de
BrasíJia. que será constituído de recursos iniciais da ordem de 10 {dez) bilhões de cruzeiros, podendo ser aumentados_ de acordo com as necessidades dos programas
de desenvolvimento a serem estabelecidos.
Art. 211 Os recursos do_ Fundo Especial serão integralizados pelas partes, ficando cada membro obrigado a
fazer um depósito inicial que será dividido em parcelas
. iguais e cujo montante deverâ ser equivalente a 20% (vinte pq,r_ cenJo) dos recurso& previstos para o Fundo, 01:1 seja, "2 (dois) '6ilhões de cruzeiros. o restante dos_ recursos
serão divididos proporCionalmente entre as parteS, em
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função do custo total dos projetas de interesse de cada
participante.
Art. 39 Os recursos do Fundo Especial serão aplicados unicamente em programas de desenvolvimento eco:-nômico e social da região geoeconômica de Brasflia naforma de regulamentação própria.
Art._ 4~> O Fundo Especial para o desenvolvimento
integrado da região geoeconômica de Brasília, serã supervisionado pela Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste- SUDECO, e terá u-m Conselho Deliberativo formado por representantes dos Governos de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, porrepresentantes da SEPLAN e Ministérios Setoriais e por
dois Prefeitos do Estado de Goiás e um do Estado de Minas Gerais -que serão indicados respectivamente pelos
seus Governadores.
Art. 5" O Conselho Deliberativo é o órgão de decisão do Fundo. Dentro de sua estrutura será criada uma
Secretaria Executiva que terâ a responsabilidade de
acompanhar, controlar e avaliar os programas a serem
executados.
Art. 6" Os recursos do Fundo Especial serão da responsabilidade dos Governos de Goiás, Minas Gerais,
Distrito Federal, SEPLAN e Ministérios Setoriais.
Art. 7" Esta lei entrará em vigOr na data de sua
publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrãrio.
,Jusrificacao

No Sentido de contribuir para o desenvolvimento harmõnico da região geoeconômica de Brasília e de motivar
uma verdadeira política de -integraÇão regiOnal, tOmamos a iniciativa âe apresentar projeto de lei propondo a
criação de um Fundo Especial para promover o seu desenvolvimento integrado.
Compreendendo uma-área total de 237.21 i -krril segundo dados da SUDECO e abrigando hoje uma pgpulação
estimada em mais de 2 milhões e meio de habitantes, o
desenvolvimento da região geoeconônüca de Brasília
continua sendo um grande desafio.
Nas condições atuais da acumulação capitalista no
Brasil, a centralização dos capitais, cuja- base de oPeração abarca o espaço nacional, prescinde claramente de
articulações locais e nesse sentido a região "geoeconômica
aparece como exemplo. Não existe na região uma estru~
tura de interesses própr"ios, ou -sejã, a existência Orgaitizada de grupos de pressão voltados para a defesa de uma
política mais agressiva que tenha como objetivo um me,
lhor atendimento de suas necessidades. Pelo contrário, o
espaço geoeconômico de Brasília é foitemente estratificado, caracterizado pela falta de afinidades e pontos de
referência comuns. Vale ressS!iaf que o próprio go\'erno
tem incentivado esse corte e o-resultadO é que o uniVerso
geoeconômico, apesar de suas potencialidades,
incorpora-se de maneira muito lenta ao processo geral de
expansão capitalista do pafs.
Não devemos perder de vista que o eixo BrasíliaAnápolis-Goiânia abrigará nesses próximos 17 anos
uma população superior a _5_ milhões de habitantes. Do
ponto de vista econômico e social, é preciso se pensar
imediatamente na definição d_e iúni-J>olítica para o·seu
desenvolvimento futuro. O mesmo acontece com o eixo
Brasília-Luziânia-CriStalína-Cat3.1ão com suas enormes
potencialidades agro pecuárias e minerais. O fosfato e o
nióbio predominam na região de Catalão-Ouvidor e estão a exigir sua industrialização ao longo de todo o eixo
da região geoeconômica de Brasífia: Ao- mesmo teffipo,
torna-se necessária a construção de um poJo químico na
região de Catalão e também o aproveitamento das reservas de titânio, vermiculita e terras. A METAGO conseguiu definír as seguintes reservas glo-óiís nesta área:
- 150 milhões de toneladas de minério de titânio com
te_or acima de 15% de Tio 2 ;
- 29 milhões de toneladas de minério de nióbio com
teor acima de I% de óxido de nióbio Nb 2 0~;
- 190 milhões de toneladas de minério de fosfato com
teor acima de 7% de P~0 2 ;

- 18 milhões de toneladas de minério de terras raras
com teor acima de 47% deCe0 2 ........ La'O; (óxido decérío
e lautânio );
-48 milhões de toneladas de minério de vermiculita.
No coinPlexo mineral da g"eoeconômica, destaca-se
ainda a região de Barro Alto, Niquelância, Uruaçu e MinaÇu, cóm O níquel, o manganês, o cobre, o Zinco e o
chuni.bo,~além do amianto já em fase·de explora"ção.De _maneira evidente estão reunidas todas as condições
paia a implantação de programas de desenvolvimento
importantes nessas áreas. Todavia, quase nada foi feito
até hoje para tornar economicamente rentáveis essas reservas significativas de matérias-primas míiierais. TantO
são inexistentes os recursos quanto é inexistente um pfojeto sério-de desenvolvimentO.
O chamadõ Programa Especial para a região geoecondmica de Brasília, criado em 1975 pelo Governo, apresenta hçje, sete anos após sua implantação, resultados
verdadeiramente insignificantes.
Para se ter uma idéia de sua ineficiência basta citar alguns dados. Entre 1975 e 1982, a aplicação de recursos
federais em toda a região geoeconômica não ultrapassou
os 3,2 bilhões de cruzeiros. Apenas 204 milhões foram
__aplicados nesse período para dinamizar o setor agroindustrial. Para o desenvolvime.ãto rural foram -ã.piicados recursos da ordem de 706,7 milhões de cruzeiros. As
migrações internas, educação, saúde, saneamento e melhoria urbana, receberam respectivamente, 7,2 bilhões de
cruzeiro~ 229,7 milhões de cruzeiros; 153,1 milhões de
cruzeiros e 658 milhões de cruzeiros~ Com esses dados
fOrnecfdcis peJo DPR{SUDECO, fica comprovado que
oS recilfsos do Programa Especial quase nada coritri.buíram para o desenvolvimento-da região. Além de exigir um volilrile de iecüfsoS niuitas vezes maior para aten-der às suas reais necessidades, o próprio governo não
conseguiu- entender até hoje que para se promover o desenvolvimento regional é preciso antes de tudo se criar
laços internos através de uma consciência e de um interess:e comum pelo processo de desenvolvimento.

A criação do Fundo Especial que proponho visa justamente corrigir essas _distorções e contribuir para a:- (ormulação de-ob]etivos estratégicos em matéria de política
regional de desenvolvimento. O Fundo criará inevitavelmente uma consciência coletiva e uma barreira de defesa
dos interesses regionais. FeitO isto, é preciSo diStinguir is
linhas de força e pensar como o aqui e agora poderão se
transformar e adquirir novas feições. Dessa maneira,
sem que se compreenda que a região geoeconômica age
sob o impulso do Estado, dificilmente se perceberão as
linba:ui~ __força de sua transformação. Cabe, portanto,
aos representantes da região compreenderem essas linhas
e agir através de uma política de interesses comuns. A
criação do Fundo tem portanto como objetivo principal
o fortalecimento desses interesses.
_ Sala das Sessões, 25 de março de 1983. --Henrique
Samillo.

(Às Comissões de Constituição e Justiça, do Dis-trilO Feder_l!_l._ t:{e Serviço Público Civil e de Finan_ças.)

_O_ SR. ~RESIDENTE (Henrique Santillo)- Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissõ_es
competentes.
Sobfe a mesa, requerimento que vctJ ser lido p~lo Sr.
19-Secretário.
.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 445, DE 1983
Comoca o Senhor Ministro Chefe do Ser~iço Na~
~n;l d~ Informações, General Octâvio Agufar de
Medeiros, para prestar esclarecimentos perante ~.Co
:- missão d~ Segurança Nacional do Senado Fedéral.
S~enhor Presidente:

Considerando os recentes acontecimentos que envolveram o-- SNl e os seus dirigentes nos Casos Baumgarten
e CAPEM I;
- ~
Coil-siderando qUe até o presente momei1to tanto a
opiriião pública brasileira quanto o Congresso Nacional
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esperam que seja devidamente esclarecida essa participação;
Considerando a imperiosa necessidade de se Conhecerem as verdadeiras atividades desse órgão de informações, até hoje desenvolvidas secretamente e sem nenhum control~
Considerando que a colocação de um aparelho de escuta no gabinete presiden-cial vdo ainda mais agravar as
dúvidas que persistem;
Considerando, finalmente, que o silêncio sobre esses
envolvimentos pode-rã trazer sérias conseqUências para
esse órgão, peranfe a Naçâo, necessita-se portanto, saber
:a verdachi Sobre os objetivos e programas do SNI.
Neste sentido, nos termos do que dispõe o art. 38 da
Constituição Federal, combinado com o arL 418, inciso
I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro ao
plenário, o comparecimento do Senhor Ministro Chefe
do Sei-víÇo Nado-na.! de Infor-mações, General Octávio
Aguiar de Medeiros, para prestar esclarecimentos sobre
as atividades do Serviço Nacional de Informações perante a Comissão de Segurança Nacional desta Casa do
Congresso Nacional.
Alegando a necessidade do sigilo de suas declarações,
o Seilhor-Minist"ró· p-oderá solicitar à Comissão o carâter
s_ecreto da reunião.
Sala das _Sessões, 25 de março de 1983. -Henrique
Santillo
O SR. PRESIDENTE (HenriqueSantillo)- O requeriirientO-Iido vai a despaCh-o da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)
Tendo em vista-a criação, através d;1 Resolução n" 13,
de 1983, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a persistência da pobreza absoluta do
N ardeste, a Presidência, de acordo com as indicações
das Lideranças, designa para integrar a referida Comissão os seguintes Senadores:
PDS
TITULARES
Virgílio T<'lvora
JçséLins
Jutahy Magalhães
Marco Maciel
Louriva! Baptista
João Lobo

SUPLENTES
Claudionor Roriz
Eunice Michiles
Benedito Ferreira
Raimundo Parente

PMDB
TITULARES
Alberto Silva
Alfredo Campos
Hélio Gueiros

SUPLENTES
Mário Maia
Fábio Lucenã

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Moacyr Dalla, por
cessão do Sr. SEnador Martins Filho. ( P((u.w.!
S. Ex~ não está presente.
O Sr. Moacyr Duarte- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE
(Henrique Santillo)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Moacyr
Duarte~

O SR. MOAC"YR DUARTE (Pela ordem.)- Sr. Pre·
sidente:
O nobre Senador Martins Filho declinou da sua inscriaçào em meu favor. Deve ter havido um equívoco do.s
secretários da Mesa.
O SR. PRESIDENTE - (Henrique Santillo) - Responderei Ioga a seguir a V. Ex• (Pausa.)
CÕnce_do a palavra ao nobre Senador Moacyr Duarte.
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O SR. MOACYR DUARTE (Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Ocupando a tribuna na sessão de ontem, para um pro~
nunciamento que foi uma espécie de apologia da seca,
com todo o seu cortejo de misérias, o fiz como justificativa à tese, que defendo, de que o aproveitamentO das águas armazenadas nos açudes e nas barragens,_ através da
irrigação; é o caminho certo que temos a percorrer para
tirar o Nordeste da dependência e do pauperismo crônico.
Estamos em 1983. A seca que presentemente castiga o
Nordeste é a 72• registrada na região, desde que Cabral
aqui apartou, e a maior do século em que Vivemos-.- Ela
castiga uma sexta parte do Território Nacional; 1,4 mi~
!hão de km 2, atingindo mais de 400 municípios e aproximadamente 30_ milhões de brasileiros. Sua ação incide
principalmente sobre os menos preparados, sobre os
pobres sem terra, pequenos e médios agricultores, rendeiros e parceiros, desprovidos de títulos de propriedade,
que plantam em terras alheias e recebem pouca assistência governamentaL
De acordo com o Banco Mundial, este contingente hum'ano represe:.1ta pouco menos que 80% da força de trabalho empregada na agricultura nordestina, Se o Governo Central jã gastOU 200 bilhões de cruzeiros,- até ã&Ora,
lembremo-nos de que, no ano de 1983, a presente seca
entra no seu 59 ano consecutivo. Somente em 1980, os
prejuízos somaram 53 bilhões à agricultura nordestina,
segundo informações da própria SUDENE.
Famoso é o trabalho do técnico Hans Singer que, visitando o Brasil, produziu um relatório que se Tfim-sTormou numa obra clãss1ca sobre o fenômeno da seca, concluindo tratar-se de um desastre basicamente social, por
exercer sua força numa área extremamente pobre,- com
formas de produção tipicamente de subsistência. São os
que "estão fora so sistema, numa estrutura desumana e
injusta", Documento da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, afirma que a· seca "se aõii.te
sobre o maior e mais resistente bolsão de pobreza e de
atraso relativo do BrasiLe, talvez, da América Latina,
um bolsão que atinge 43,7% da área total de Alagoas;
97,6% do território da Paraíba, Cearâ e Rio Grande do
Norte". O economista Jorge Jatobá, da Universidade
Federal de Pernambuco, acredita que "a solução para o
problema não é de engenharia hidráulica mas de engenharia social", tão grave é a seca para os mais pobres e
menos favorecidos.
Não posso deixar de levar em conta as considerações e
estudos contidos_ no Relatório Técnico ECA de ~/78,
pesquisa do Projeto PROGMET, financiado pelo FI~
NER, em convênio com o Ministério da_ Aeronáutica,
quando os seus autores, levando em conta todas as análi~
ses anteriores sobre a ocorrência das secas nordestinas
concluiram por buscar, no campo da probabilidade matemática, as possibilidades da grande seca que vivemos
no momento. O trabalho é de 1978, e previa uma grande
probabilidade de acentuad.o período de seca, nos "prox.imos anos", Foi um aviso que passou quase desacreditado. O relatório baseava seus propósitos em ciclos que
certamente nos alertarão para o próximo período. A similaridade de curvas em épocas diversas, garante existência- do atual período de estiagem, conduzindo à continuação da análise prevista. E constata~se que a cada ano
o volume das chuvas vem diminuindo de acordo COlJl o
ciclo do período crítico aludido. Em confefÇnçia proferida em reunião dos governadores nordestinos, em Natal,
em fevereiro passado, o Senador José Lins,defendeu o
quC ele chamou de "grandes programas de irrigação no
Nordeste, patrocinado pelo Governo Federal, para salvar a economia agrícola da região e tentar organiZar o
sistema produtivo do País." Não há duyidar que o caminho possível e capaz de abrir espaços de solução ao
problema das secas é certamente o da grande, média e
pequena açudagem e a conseqüente estrutura de irrigação como suporte à produção.
O grande reservatório, de construção elevada e dispendiosa, se não tiyer: abun_d;,i.l)_te terra a irrigar, ficarâ com
sea• valor dimiiú1ído em re_lação a sua possível produção.
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Particularmente no meu Estado do Rio Grande do
Norte, no sertão árido, o vale mais riCo é certamente o
do Rio Açú. ~o maior suprimento d'âgua da regilo, e é
o vale que nas vârseas do Açú maior área ~-~__ irrigação
oferece,
Na região do Seridó, está o açude Gargalheiras, com
suficiente suprimento d'água.
O Rio Upanema oferece também um bom suprimento
d'água, com um vale que representa área capaz de irrigação.
D Rio Apodi, em Mossoró, oferece no lugar ••passagem Funda" ponto para um grande reservatório. O próprio rio é capaz de supri-lo com água. Para a bacia hidra'ulica do reservatório distam suas águas os rios Apodi e
U mari, além de grandes riachos, tod_os _marginalizados e
improdutivos, com raras exceções.Felipe Guerra já pensara neste reservatório, calculando em cerca de 2 bilhões
e meio de metros cúbicos a sua capacidade de armazenamento. E ainda; "Nada mais é preciso acrescentar para
mostrar quf; "Passagem Funda'' oferece enormes áreas
de terrenos ótimos pa:ra a agricultura, fácilmente irrigáveis e que, computados os terrenos marginais ao vale, representam algumas centenas de milhares de hectares de
terreas ganhas para a produção, mesmo durante a mais
rigorosa seca".
O Rio Apodi e seu principal afluente, o Rio do Carmo, constituem um extenso vale, distribuídos em 43 municíPios, sendo Mossoró o principal centro urbano.
Apesar da riqueza do vale, sua população é pobre,
co"rií 47% de sua força de trabalho_ desempregada, com
tendências ao seu agravamento. As terras cultiváveis estão mal distribuídas, dando origem à proliferação de minífúndios-, socialinente indesejáveis ria exploração agrícola. A produtividade é baixíssima. Entretanto, o vale
tem potencialidades de desenvolvimento, e existem te>
vantamentos básicos de projetas de viabilidade econômica para a região, objetívando o aumento da renda percapita e o nível de vida da população rural, retendo-a no
campo, e ampliando substancialmente a produção agropecuária. Os programas de Desenvolvimento Agricola
do Plano Diretor, -para o aproveítarriento de recursos de
solo e água, no Vale do Apodi, prevêem quatro áreas
destacando-se Passagem Funda, na margem esquerda do
Rio Apodi, Poço Verde, Mossoró e Baraúna, todos com
capacidade de constituírem barragens maiores ou menoreS, e canalizar riquezas incontáveis para o meu Estado.
Não foí sem razão que Felipe Guerra afirmara: "Aqui
no Rio Grande do Norte há um açude cuja construção se
-impõe aos governos que tiverem desejo de auxiliar o -Estado; em debelar a crise".
De todos os açudes integrantes do sistema do Apodi, o
Açude Passagem Funda é de importância básica para a
região. As Lagoas do Apodi, Boa Vista, Seca e Carrilho,
no Apodi, assim como a -Apanha Peixe e Pacó, em CaraUbas, formariam um único lençol d'água e as imenSas
chapadas, com dezenas de quilômetros de largura até o
Vale do Jaguaribe, no Ceará, ficariam Com olhos d'água
a brotar, dada a sua composição geológica. Algum dia
melhores estudos se farão e espero que não se adiem indefinidamente.
Por tudo é célebre a frase do Senador Padre Francisco
de Brito Guerra, em meados do século passado: "o sertão sería feliz, no dia em que suas águas não chegassem
ao oceano".
Srs. Senadores, se a salvação do Nordeste é a açudagero, por que ainda adiar a solução?
O Nordeste tem na açudagem a terapêutica para o
grande mal das secas.
Mais uma vez trago Felipe Guerra, em seu livro ••secas contra a Seca", de 1901, quando preleciona: ..Os holandeses, para primar a prosperidade agropecuária e industrial de sua pátria, tiveram necessidade de arrebatar
ao mar grande porção de terras, pondo-lhes diques. Tenhamos a tenacidade do holandês, roubando do mar as
águas que os nossos rios nele despejam, assegurando a riqueza dos nossos sertões.
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Tenho certeza de que o meu Estado começará a renascer, quando, em abril deste ano, com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, se inaugurar
a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.
Os primeiros estudos das possibilidades de aproveitamento hidroagrícola das terras do Baixo Vale do Rio
Açu datam da década de 1940, e nesta mesma época se
realizavam as primeiras análises sobre a construção de
uma obra de regularização de deflúvios no rio Áçu, que
recebeu o nome de "Oiticica", Em março de 1963, foram
apresentados à SUDENE e ao DNOCS os estudos do
US Bureau of Reclamation, consubstanciados no relatório intitulado "Piranhas River Basin Study Northeast Brazil", resultado de uma missão de USBR,
que esteve no Brasíl em 1962, onde se aborda o projeto
do Baixo-Açu. A partir de 1967, a firma Hidroservice desenvolveu serviços na bacia do Rio Piranhas, executando
estudos preliminares sobre o projeto que permitiram
apontar um eixo alternativo para o barramento do rio
Açu, situado a 6 km a montante da BR-304, local da
atual barragem.
O DNOCS é um dos órgãos federais que mais têm
atuado na bacia do_ rio Piranhas-Açu, no campo de utili-zaçào de recursos de água e de solo. Suas atividades têmse_ consubstanciado, principalmente na construção de
obras de açudagem, das quais a "Barragem Armando
Ribeiro Gonçalves" se constitui numa das mais importantes de toda a região. Este será o maior reservatório
d'água do Nordeste, num Estado daqueles que mais sofrem as conseqUência:. da seca. Seu desenvolvimento deixa_ a desejar, se comparando com os índices do Pais, Sua
densidade demográfica rural é de 18,07 habjkm 2, resultado do baixo nível de vida existente no sertão, onde as
condições climatológicas e ecológicas se fazem agressivas
ao homem.
E para esta gente, especialmente para a região do Baixo Vale do Açu, que a. "Barragem Armando Ribeiro
Gonçalves" irâ existir, desde que todos depositarmos fé
na terra irrigada. Prevê-se a criação de novas oportuni~
dades de emprego no meio rural, contribuindo para a di~
minuição constante do êxodo de rurículas para as áreas
urbanas do Nordeste e para outras regiões do Brasil; novas técnicas agrfcolas serão introduzidas e os produtos
primários terão um mais fácil escoamento aos centros
urbanos do Nordeste, além de sensível expansão de produção regional de hortaliças e frutas, de qualidade e regularidades desconhecidas na Região; possibilitará a a
implantação de agroindústrias, graças à segurança e con~
r- tinuidade de matérias.:-primas permitidas pela irrigação;
abrir-se-ão as portas ao trabalho de milhares de trabalhdores, estimando-se ofertas de prudutos agrícolas, agropecuários e pescado em cifras nunca antes imaginadas.
O projeto de irrigação a ser implantado proporcionarã
o assentamento de mais de 4.500 famílias de irrigantes,
correspondente a uma população de 25.000 pessoas. A
renda líquida gerada pelas culturas irrigadas será 5 vezes
maior que a renda familiitr média atual da região. E este
projeto de irrigação criará, computando-se emprego direta e indireto, aproximadamente 44.000 empregos na
região atingida. Tal ação governamental provocará uma
mudança radical nas condições de vida da população rural, que vive atualmente em condições sabidamente miseráveis, transformando-a em uma poderosa classe média
rural, -em condições objetivaS de vida saudável e feliz.
A água que corre atualmente no Açu não é suficiente
para irrigar nem sequer 1.000 hectares, enquanto o reservatório atual possibilitará a irrigação de 22.000 hectares,
atendendo às demandas na êpoca da seca, Para armazenar tamanho volume de água é necessário um enorme re-"
servatório, e pára ter esse reservatório foi necessário
construir uma barragem.
Evidentemente, toda obra realizada pelo homem cauM
sa, de alguma forma, impactos sobre o meio, seja de ordem fisica ou social. As maiores o bras causam maiores
impactos. Dentre eles, considerados relevantes, destaco
os seguintes:
- Reconstrução da cidade de São Rafael;
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- reassentamento da população rural.
Todas as ações nestes campos têm na justiça e na eqOidade pontos de apoio, evitando-se as disparidades e as
discrimínações aos habitantes da área atingida.
A nova São Rafael será. uma cidade totalmente saneada, a primeira dO Nordeste talvez, mas certamente a pri-

meira do Rio Grande do Norte,
o rio e a terra têm trabalhado a melhoria de-vida para
a região. A "Barragem Armando Ribeiro Gonçalves"
significarâ 2,4 milhões de metros cúbicos de água disponível para combate às calamidades da seca, água suficiente para a irrigação de mais de 22 mil hectates liquidas em regime de agricultura intensiva dura-nte todo o
ano.
O Sr. Hwnberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

racterizar O_?.SS_!J.nto. Portanto, no âmbito daquele órgão
técnico, para cuja présidêncía indiquei um homem da categoria intelectual do nobre Senador Alberto Silva, que é
um renomado e competente técnico, alto conhecedor do
N ardeste e dos seus problemas, teremos ocasião de aprofundar esse debate e, _a nível de Senado Federal, com
toda seriedade e acima de qualquer paixão políticopartidária, oferec_er ao Governo uma proposição concreta, que possa representar uma contribuição valiosa desta
Casa do Congresso Nacional, para que a nossa regiãovolte a se situar numa posição bem melhor do que a
a tua!. Sabe V. Ex• que, ultimamente, a diferença entre o
Nordeste e o Centro-Sul vai-se acentuando, apesar de todos os investimentos que foram feitos_ naquela região.

Com muita honra

O SR. MOACYR DUARTE- Muito obrigado, mais
uma vez, pela intervenção de V.Ex'

O Sr. Humberto Lucena - Congratulo-me com o
nobre colega pelo seu pronunciamento, sobretudo do
sem i-árido dessa região, e pelá anúncio que está fazendo
a respeito desse projeto. V, Ex• dá um belo exemplo que
deve ser seguido pelo Governo, para que não sejam máis
desbaratados, como vêm sendo, nos planos de emergência, bilhões e bilhões de cruzeiros, sem nenhum retorno
de caráter econômko para o Nordeste. V. Ex• prova,
com o que está ocorrendo no seu Estado, que, na verdade, o nordeste é viável. É preciso que projetas racionais
como esse sejam ali novamente executados, como o foram no passado, sobretudo na área de irrigação, porque
não se explica que a região justamente mais seca doBrasil esteja aquém, em matéria de hectates irrigados, de um
Estado como o Rio Grande do Sul.

Os conceitos que V.Ex• Emite a meu respeito eu os recebo com muita honra para mim, mas os considero um
excesso de su_:;t conhecida generosidade.

O SR: MOACYR- DUARTE para mim.

O SR. MOACYR DUARTE- Obrigado pela intervenção, nobre Líder Humberto Lucena. Se V. Ex• tivesse
a oportunidade de ouvir o meu pronunciamento de ontem, certamente teria chegado à constatação de que a temática que abordei, o enfoque que dei ao meu discurso
foi justamente.- além de fazer o retrospecto de todas sa
secas já ocorridas no Nordeste do Brasil, desde a primeira seca reconhecida como uma seca verdadeiramente autêntica, a de 1602, V, Ex• teria constatado que minhas
palavras foram não apenas de crítica, como taffibém de
advertência ao comportamento de Governos anteriores e
até ao comportamento do Governo atual, para que procurasse rever o que se estava executando em termos de
seca no Nordeste do País, evitando a dissiminação de recursos improdutivamente, sem a resposta que desejamos.
No meu discurso de ontem advoguei a tese de que o
Governo Federal deverá siS1ematizar a operação de atendimento às seqüelas das secas ocorridas no Nordeste
brasileiro, evitando providências meramente paliativas e
emergenciais, não atacando as conseqüências;- cOmO vem
ocorrendo até o presente dia, mas procurando atacar as
causas, permitindo. assim que o nordestino possa conviver com o fenômeno climático, jã que esse fenômeno cli~
mãtico sempre ocorrerá. A temática do meu discurso de
ontem foi esta, que coincide perfeitamente com o pensamento ora externado por V. Ex~

O Sr. Humberto Lucena aparte?

Permite V.

EX•

rrlais um

O SR. MOACYR DUARTE- Com muito prazer,
nobre Senador.

O Sr.- Humberto Lucena --Lamento não ter podido
ouv~r. ontem, em plenário, o discurso de V. Ex•, mas já
tomei providências para tê-lo à mão, a fim de fazer a leitura atenta do seu texto. E não poderia ser outro o ponto
de vista de V. Ex•, que eu conheço pessoalmente, agora,
mas, antes, já sabia do seu alto conceito de homem inteiramente voltado para o exame da problemática nordestina.
Nobre Senador, vamos ter ocasião de instalar, dentro
de poucos dias, uma nova CPI sobre o Nordeste, que vai,
pelo requerimento aprovado, investigar as causas da persistência de sua pobreza absoluta, como se resolveu ca-

O Sr. José Lins -

Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.

OS/-. José Uns --Senador Moacyr Duarte, V. Ex• dá
hoje continuidade ao seu pronunciamento de ontem, e
faz muito bem, porque uma descrição daquele nível, com
aquele grau de profundidade, com a extensão dos conhecim-entos qué V. Ex' mostrou sobre os problemas do
Nordeste, não poderia ficar a meio c3.minho, teria que
ser concluído, para que produzisse o efeito desejado por
V. Ex,- em prol da nossa Região. O "nobre Senador Humberto Lucena acabou de falar sobre uma CPI que está
sendo proposta, e que será aprovada imediatamente,
para investigar as causas da pobreza absoluta no Nordeste. Essas causas são complexas. Essa CPI foi inclusive
sugerida por mim. Alguém poderia estranhar que sendo
eu um homem de Governo, um Vice-Líder considerado
muito dedicado à defesa da Administração, tenha pedido
a instalação de uma C PI. Mas, entendo que a CPI é uma
oportunidade para um amplo diálogo entre aqueles que
seJnteressam e se interessarão pelos problemas da Região, que, como já disse, são complexos. Apesar de todo
o esforço há anos desenvolvido pelo Governo em prol
daquela região, o fato é que alguma coisa a mais existe
que não permite que a pobreza seja ultrapassada. Aliás,
a pobreza está fundamentalmente na zona seca, para a
qual V, Ex~ preconiza o uso mais adequado da água. Tenho grandes esperanças de que o trabalho dessa comissã_O_ irá ajudar-nos a identificar as cãusas da pobreza e
também a oferecer ao Governo as idéias que V. Ex• tão
bem ventila e que são ess~nciais.
-0 SR. MOACYR DUARTE- O nõbre Senador José
Lins, com a sua larga experiência de técnico e de homem
público, ontem, como hoje, oferece mais uma valiosa
contribuição ao-meu discurso. Já que o nobre Líder
Humberto Lucena e o eminente Vice-Líder José Lins se
referem à constituição de uma CPI, com o objetivo de
pesquisar as causas de pauperização do Nordeste brasileiro, permito-me relembrar aqui que, em algumas legislaturas passadas, este Senado Federal constituiu uma comissão especial com os mesmos propósitos e com os
mesmos objetivos, denominada COCENE, cujo refatorfoi o eminente Senador Vir"gílio Távora, instituída mediante aprovação de propositura do nobre Senador Dinartc Mariz. Posso afirmar que os quatro volumes editados, consubstanciando o trabalhQ dessa Comissão, talvez tenham representado, até hoje, o mais valioso subsf·
dio já oferecido pelo Congresso Nacional para os estudiosos e para os que se preocupam com o problema das
secas do Nordeste,
--Há quem diga e há quem pense que a constituição de
comisSão parlamentar de inquérito objetiva preciPuamente fustigar o Governo e desvendar alguns escaninhos
da AdministrUção. Penso de maneira contrária. Sou um
homem que advoga a constituição, pelo menos enl-tese,
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de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Se o
Governo não tem interesse em nada esconder e se o grande interesse do Congresso é tudo saber, talvez seja esse o
principal instrumento esclarecedor das dúvidas daqueles
que representam o seu povo e o seu Estado. Este é um
ponto de vista meramente pe.c;soal, que eu defendo desde
o ano de 1946, quando, pela primeira vez, fui deputado à
Assembléia Legislativa do m-eu Estado, mandato que
mantive durante 28 anos sucessivos. É um ponto de vista
pessoal, repito, mas é o ponto de vista que mantenho até
hoje, com toda a intransigência.
O. rio e a terra têm trabalhado a melhoria da vida para
a região. A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves sígnificará 2,4 milh_ões de metros cúbicos de água disponível para combate às calamidades da seca, água suficiente
para a irrigação de mais 22 mil hectares líquidos em regime de agricultura intensiva durante todo o ano. E além
disso, se soma a pesca com produção estimada em 2 mil e
500 toneladas e, mais, o criatório, com 8 mil e 400 cabeças de gado de abate, por ano, e ainda, 33 milhões de
litros de leite-ano. Uma área de 2 mil hectares de terra úmida e 10 mil hectares de sequeiro; indústrias, população
e agricultura, -pai" outro lado, livres das enchentes que
costumavam, paradoxalmente, dizimar vidas animais e
até humanas. Este, Srs. Senadores, o que somos e o que
pedimos. Não o fazemos egoisticamente, com o sacrifício de outnls regiões, tão dignas e tão merecedoras. Não
desconhecemos que as responsabilidades administrativas
da causa pública exigem que se lancem vistas para todos.
Mas é preciso que o sacrifício e o extermínio de valores
nordestinos sejam poupaçlos, para a produção do que a
Pátria necessita. A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, a ser inaugurada no próximo mês de abril, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, é a primeira etapa do projeto Baixo Açu.
O Sr. José Uns-::- V.

Ex• me permite um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE- Com a maior honra.
O Sr. José Lins - Senador Moacyr Duarte, quero expressar aqui o orgulho de ter cahido a mim desenvolver a
fase ínícial do projeto, levantar o problema do Baixo
Vale do Açu e de ter proposto o estudo e o projeto da
Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, nome dado,
aliás, a um grande engenheiro nordestino que prestou relevante serviço à sua terra e ao Nordeste como um todo.
O projeto prevê a construção de uma barragem que acumulará mais água do que o Orós acumula hoje, na sua
primeira fase, e que poderã irrigar cerca de 20 a 25 mil
hectares, área essa que pode ser complementada, ainda,
com água pois há possibilidade de extração de água subterriinea da bacia geológica pQtiguar. Esse projeto representará. a meu ver, _uma -transformação completa do setor agrícola da região oeste do Estado de V. Ex~. porque
em 25 mil hectares, nobre senador, há uma base de produtividade 30 yezes superior à da <irea seca- representa
cerca de 750 mil hectares atuais, quer dizer mais do que
tudo que o Rio Grande do Norte planta hoje, com uma
diferença: é- que, aí, as safras serão absolutamente segur~s e os agricultores terão inteira estabilidade no domínio da terra.

O SR. MOACYR DUARTE -Nobre Senador, sei
qu~ V. Ex• é um defensor e um ô:lpologista do sistema de
irrigação como o grande instrumento de salvação para a
agropecuária nordestina. Sei, também, que V. Ex•, nobre
Senador José Uns, teve, quando Diretor-Geral do
DNOCS, uma grande preocupação que foi a elaboração
do Projeto do Baixo Açu, justamente um projeto que,
executado e implementado, possibilitou hoje o surgimento da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, que terá condiç-ões, com a sua área irrigada de 22 mil
hectares, de se constituir num celeiro de abastecimento
de gêneros de subsistência não apenas para suprir as necessidades e as carências do Rio Grande do Norte, mas
J'clmbêm dos Estados vizinhos. V, Ex• pode orgulhar-se
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de ter tido o grande mérito, não pelo fato de ter inspirado a construção da barragem, mas por ter ofei'ecido o
seu valioso contributo para a execução dessa obra monumenttJI.
A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves é a primeira
etapa do Projeto Baixo Acu que pretende bene_ficiar
uma população de 72 mil brasileiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é O niilagre da irrigação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Presidente (Nilo Coelho)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Lourival Baptista

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Pronuncia o seguinte
discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
No dia 23 de fevereiro de 1983, o Presidente João Baptista Figueiredo submeteu à consideração do SCnado Federal, nos termos da Mensagem n' 43/83, o nome do
Doutor José Francisco Rezek para exercer o cargo de
Ministro· do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Francisco Manoel
X~vier de Albuquerque.
O Senado Federal aprovou, por unanimidade, nos termos regimentais, a proposta do Presidente da República,
depois de examinar o Curriculum V[tae desse eminente
professor e juriSconsulto, cuja posse se realizou ontem
no Supremo Tribunal Federal, no decorrer de uma solenidade que, pelo seu brilhantismo e alto significado, adquiriu as proporções de uma consagradora homenagem,
O Ministro José Francisco Rezek terã sido, possivelmente, à semelhança de Epitâcio Pessoa, o mais jovem
membro da nossa mais alta corte de justiça, conquistando, aos 39 anos de idade, pela sua culturajuridica, capacidade técnico-profissional e valor pessoal, a mais alta,
nobre e importante posição na trajetória dos juristas,
isto é, a de ser o mais jovem Ministro do Supremo Tribunal Federal na história dessa egrégia iriStituição.
Ao fazer esta breve comunicação- a respeito da posse
desse eminente professOr e jurisconsulto, à qual. tive asatisfação de comparecer, desejo associar-me ao júbilo de
seus amigos e da nobre classe dos advogad_os,
congratulando-me, ao mesmo tempo, com o Poder Judiciãrío e felicítarido o Presidente João Baptista Fiqueiredo pela feliz escolha do Professor José FranciscQ Rezek
para o exerdcio das mais elevadas funções no Supremo
Tribunal Federal, onde, certamente, continuará prestando ao País os mais relevantes serviços.
Era esta a comunicação que desejava fazer. (Müito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) palavra ao nobre Senador Luiz Viana.

foi ele o responsável pelo projeto que deu origem à COnstituição de 1967, por algum tempo malsinada, mas da
qual muitos hoje têm Profundas saudades.
Carlos Medeiros foi um serVidor do Direito~ Ele não
quis outra coisa na vida senão ser jurista, um-grande jurista, como o foi, realmente. Acredito que, pelos serviços
que prestou às Letras Jurídicas do Brasil e à vida pública
brasileira, merece que fique consignado nos Anais do Senado um voto de pesar pelo seu desaparecimento.
Muito agradecido a V. Ex' (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Henrique Santillo) do a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.

Conce-

O SR. PASSOS PúRTO (Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Eu gostaria que ficasse consignado nos Anais do Sena~
do a inauguração, na segunda quinzena de fevereiro. da
Agro-Indústria Nutria! S/A, empresa de capital sergipano, que instalou no Distrito Industrial de Propriâ, Sergipe, primeira indústria de produtos de origem animal,
aproveiÚÚ1do produtos e subprodutos de bovinos e suínos, empresa comandada pelo grande sergipano, industrial e banqueiro Murilo Damas, com suporte financeirO
do Banco do Nordeste e subsídios da Sudene.
Empresa esta, Sr. Presidente, que abre caminhos na
emancipação económica da nossa região, e feita toda ela
.com teçnologia local, abrindo um mercado de empregos,
direWs e índiretos, para mais de mil pessoas e fixando
naquela região uma indústria de porte médio e que deverã, sem dúvida alguma, absorver a matéria-prima local
que significa dar preço de competividade à agropecuária
sergipana, que _terâ, nessa indústria, um d_os instrumentos do se_u desenvolvimento e do seu progresso.
A inauguração, Sr. Presidente, teve a presença do Sr.
_Ministro Mário Andreazza, do Presidente do Banco do
Nordeste, da diretoria deste Banco, que foi fator fundamental à concretização. Teve a presença dos Senadores
do_ nosso Estado, Albano Franco, Lourival Baptista e
este orador; da representação política de Sergipe na Assembléia Legislativa; industriais e políticos da vizinha
A lagoas que prestigiaram esta iniciativa de nossa Região
que, sem dúvida alguma, é_uma notícia estimulante para
aqueles _que pensam que o Nordeste não sabe abrir, por
si, os caminhos da sua grandeza e do seu progresso.
Era esta a comunicação que eu gostaria de fazer, esta
tarde, (Muito bem/)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa,

Coneedo a

projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. ]9-Secretário. -

O SR. LUIZ VIANA {Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nunca é tarde para se praticar um ato de justiça. A circunstância de não me encontrar na Casa quando do falecimento do Ministro Carlos Medeiros da Silva, não permitiu que eu, naquela oportunidade, trouxesse ao Senado uma palavra de pesar e de justiça para o eminente homem público brasileiro.
Realmente, no mundo das letras jurídicas, sobretudo,
Carlos Medeiros deixa na- vida brasileira uma marca indeléveL Foi ele não apenas o grande advogado, mas tambem o grande professor, sobretudo responsável pelaRevista De Direito Administrativo, que marcou na_yidajurí~
dica do Brasi! novos rumos neste departamento do Direito.
Colega de escritório do saudoso Fnmdsco Ca.mpos,
uma daS mais lúcidas inteligências e uma das maiores
cultufas do Brasil, Carlos Medeiros se preparou para
servir ao Brasil e às Letras Jurídicas brasileiras. Foi nes~
sa condição que se viu nomeado para a Suprerifa COrte
da Justiça do Brasil, onde granjeou, entre seus pares,
aquele lugar de respeito e de admiração, a que fez jus,
pela segurança, pelo brilho, pela erudição dos votos que
proferiu naquela Casa. Mais tarde, convidado pelo Presidente Castello Branco para assumir a Pasta da Justiça,

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, DE 1983

e lido o seguinte
Considera, para fins de comemora~o nacional, a
data de 10 de dezembro como o "Dia da Óeclaração
Universal dos Direitos Humanos" e dá outras provi~
dências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. !9 A data de 10 de dezembro passa a ser comemorada em todo o País como o "Dia da Declaração Uni-versai dos Direitos Humanos",
Art. 29 O Governo Federal, na data a que" se refere o
art. ]9, promoverã divulgaçõ-es sobre a importância e objetivos da "Declaração Universal dos Direitos Humanos", inclusive mediante convênioS com os GovernoS EStaduais.
Art. 39 · Esta lei entra em vigor na data dê Sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as disposições em cOntrário.

Justificação
Entendemos supêrfluo, nesta oportunidade, aduzir
considerações sobre a importância da "De_claração Universal dos Direitos Humanos" assinada, na ONU, a 10
de dezembro de 1948. Contudo, de certa época para cá,
essa efeméride vem sendo de tal modo esquecida que, no
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ano passado, constatou-se que apenas uma úníca entidade, em todo o P~ís, comemorou o 349 aniversário das assinaturas de tão significativO documento para toda a hu~
manidade.
"
Assim~ o Brasil, pa[s que se tem df:stacadO como apologista dos direitos humanos, não pode ficar alheio às
comemorações que, em todo o mundo, são feitas sobre
tão importante evento.
Portanto, a proposição tem o seu principal e verdadeiro escopo na divulgação pelas escolas, em todos os seus
níYcis,_ sindicatos, associações de classe, repartições
públicas, federais, estaduais e municipais, sobre a importância e objetivos da "Declaração Universal dos Direitos
Humanos", cabendo a seus intérpretes desenvolver os
princfpios contidos na Declaração e aplicá-las às novas
realizações, para que ele seja permanentemente um documento vivo.
O p·resente projetO, pois, sem estabélecer qualquer paralízação da atividade nacional, prescrever apenas reco~
mendação para que, em todo o País, seja a data de lO de~
zembro das devidas comemorações.
Sala das Sessões, 25 de março de 1983. - Gastão

Mil'ller.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Edu·
cação e Cultura.)
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido
será publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I "'-Secretário.

E lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 446, DE 1983
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro que não sejam realizadas sessões do Senado no período de 30 do corrente a
19 de abril próximo vindouro, nem haja expediente em
sua Secretaria,
Sala das Sessões, 25 de março de 1983.- José Uns-

Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não hâ qUorom para deliberação.
Em conseqUência, os Projetos de Resolução n9s, 195,

203. 223, 238, 244, 274, 275, 279. de 1981, 107 e 125, de
1982, e ós ReQuerimentos n<1s. 254 a 263, de 1983, constantes dos itens n9s. I a 20, pendentes de votação, deixam
de ser submetidos ao Plenário nesta oportunidade, ficando sua apreciação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passaremos,
pois, ao exame do item n9 21.
Discussão~ em turno único, do Projeto de_ Resolução n9 209, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n9
1.241, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Carlos Barbosa (RS) a elevar em Cr$
6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e setenta e
oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de;: sua
dívida consolidada, tendo

PARECERES, sob n•s. 1.242 e 1.243, de 1981,
das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e
- de Municípios. favorável:

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada para a próxima sessão,
em virtude de falta de "quorum", para delibe_ração.
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 22:
Discussão, em turno tlnii::o; do Projeto de Resolução nl' 219, de 1981 (apresentado pela Comissão
de Economia como conclusão de seu Par-ecer nl'
1.272, de 19Si), que autOriZa~oGOVef.ão do Estado
do Amazonas a elevar em Cri 151.212.000,00 (cento
e cinqUenta e um milhões, duzentos- e doze mil cruzeiros) o montante de sua dívida con-solidada, tendo
PARECER, sob o n~'-1.273, de 1981, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela constitUcionalidade e juridicidade.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a díscussão-:A votação da matéria fica adiada para a próxim·a sessão ordinãria, por falta de número.

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 23:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 271, de 1981 (apfesentado pela COmissão
de Economia como conclusão de seu Parecer n•
1.467, de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal
de Itaberaí (GO) a elevar em Cr$ 23.566.400,00 (vinte e três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e
quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECERES, sob os n•s. 1.468 e 1.469, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicídade; e __
- de Munici'pios, favorãvel. 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 (Nilo Coelho)- Item 24:
Discussão, em turno _úniCo, do Projeto de Resolução n9 272 -de 1981 (apresentado pela Comissão de
Economia ·como conclusão de seu Parecer n'i' 1.470,
de 1981), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS) a elevar em CCS 14.962.400,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n•s 1.471 e 1.472, de 1981,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalídade e juridicidad_e~ e
de Munidpios, favorável.
Em discussão-o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem_queira usar da palavra, declaro-a
encerrada.
A Presidência deixa de submeter a matériil a VOtos, emvirtude de da falta quorum para deliberação, ficando sua
votação adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 25:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 19, de 1982 (apresentado peta Comissão de
Finanças Como conclusão de seu Parecer n~' 115, de
1982), que autoriza o GoVerno do Estado do Paraná
a contratar operação de empréstimo ·externo no va~
lorde USS 40,000,000.00(cjuarciilfil milhões de dólares norte-americanos) destinado ao programa de investimentos daquele Estado 1 tendo
PARECER, sob nl' 116, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Jtistiçil, pela Constiiucíonalidade e juridicidade
Em dicussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando
sua votação adiada por falta de quorum.

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -

Item 26:

Discussão, em turno único, do Projeto de ResoluÇão ·nl' 145, de 1982 (apresentado pela Comissão
de-Economia como conclusão de seu Parecer"' 830,
de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de
Campina Grande (PB) a elevar em Cr$
1.009.884.000,00 (um bilhão, nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n~> 831 e832, de I982,das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucional i·
dade e juridicidade; e
-de Munici'pios, favorável.
Em discuss~o o projeto. (Pausa.)
___ Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a discussão.
A votação da matéria fica 3diãda para a próxima sessão ordinária, por falta de número.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder, para
uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
Cumpro o- doloroso dever de registrar nos anaiS desta
Çasa o falecimento, em Salvador,~do Dr. Jaime Baleeiro,
Ci:>'fup31iheíro dos dias diffcei~ da mocidade, quando lutamos, junta,mente com Luiz Viana, Aloysio de Carvalho
Filho e tantas outras figuras do seu tempo, sob a liderança de Octávio Mangabeira, Simões Filho, José Joaquim Seabra, por dias mais livres e melhores para a nosViveu Jaime Baleeiro 82 anos, e todos eles dedicou ao
serviço da Bahia. Foi Secretário da Fazenda, foi Deputado Estadual, foi Advogado, foi Presidente do Instituto
de Advogados da_ Bahia e se projetou na figura: de seu fi-lho, o Dr. Renan Baleeiro, ex·Prefeito de Salvador e
atual membro do Cons~lho do Tribunal de Contas daquele Estado.
O Sr. Luiz Yiana -

Permite V.

Ex~

_um aparte?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.
V. Ex• só ilustra estas breves palavras.
O Sr. Luiz Viana- V. Ex•, aliás, teve a bondade de ci-

tar o meu nome entre aqueles que, sob a liderança de Octávio Mangabeira, se opuseram na Bahia ao regime instaurado em 1937. Jaime Baleeiro foi dos elemeittos mais
atuã.ntt!S e mais brifhantes daquela Campanha, tendo
- m:arCado -a
p-osiÇ~fo polítiCa inclusive na Assembléia
Estadual, da qual participou, e também como Presidente
do Instituto dos Advogados da Bahia. Os advogados foram buscar para presidi-los essa figura realmente de homem público e lutador que foi o Dr. Jaime Baleeiro.
Mais tarde, ele seria Secretário da Fazenàa, rio Governo
Régis Pacheco, e membro ilustre do Tribunal de Contas
do Estado. Por toda a sua atuaçào na vida baiana, na
política baiana ele realmente se tornou, neste perfodo ao
nosso lado, um dos elementos mais atuantes, mais dignoS, -e teVe o seu lugar na história política do nosso Estado. E V. Ex~ como baiano, melhor do que eu pode dar
eSte testemunho, porque também foi um dos elementos
mais atuantes, mais vigorosos e, aliás, que mais sofreram
naquela fase da vida pública brasileira.

·sua·

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço as palavras de V~ Ex• princípalmente porque idas' completam o
perm político de Jaime Baleeiro, cujo desaparecimento
há alguns dias toda a Bahia lamenta e todos os que oconheceram guardam dele a mais grata e melhor recordaç?o;_do homem público, do cidadão exemplar, do pai
de família. principalmente do servidor atento aos interesses- da Bahia.
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E o registro, Sr. Presidente, é em_nome de todos os que
viVem na terra oride- tive a honra de nascer. E agora,
emoldurado pelas palavras de Luiz Viana, eu registro o
pesar que deve ser de toda a Bahia, pelo falecimento desse homem que durante 82 anos a serviu e a honrou.
(Muito bem!)

-- b SR. PRESIDENTE (NilO Coelho) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a
-

O SR. FÁBIO Lt:CENA (Pronuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Pr_esidente, Srs. Senadare~, todos estamos de acordo com que a responsabilidade deva constituir o fundamento essencial, básico,
inescusável da co"ilduta e do comportamento de todo homem público, sobretudo daqueles que, depois de amargas experiências e de duras paliçadas polftico-eleitorais,
conseguem assomar esta tribuna da mais alta Casa de representação do Parlamento Nacional, em que esta responsabilidade, todClS estamos concordes, deva prevalecer
em qualquer circunstância ou oportunidade.
Em recente sessão nesta Cusa, assumi a responsabilidade por uma acusação- acusei, sob inteira responSabilidade da minha parte, um Oficial Superior da Marinha
de Guerra do Brasil, o Contra-Almirante Roberto da
Gama e Silva, ex-Chefe do SNI em meu Estado - o
Amazonas- de haver cometido crime de contrabando.
Cabe-me, por conseguinte, arcar com o onus probandi,
com o ónus da prova.
Resta saber, em primeiro lugar, se houve calúnia, se o
fato foi falsamente imputado, ou se a imputação é verdadeira.
Tive a preocupação de fazer uma introdução por escrito, de meu próprio PunliO, a fim de que, depois, não possa nem eu mesmo alegar que, nesta tribuna, fui motivado
por qualquer espécie de emocionalismo.
Como fiz a denúncia neste plenário, é de meu dever
apr~entar os elementos materiais de prova de crime que
denunciei aos Srs. Senadores. É o que passo a fazer:
PROVA DOCUMENTADA DO CRIME DE CONTRABANDO DE UM AUTOMÚVEL MARCA
MERCEDES BENZ. TIPO 230/6- SEDAN. FABRI·
CADO EM 1973. NA ALEMANHA. PRATICADO
PELO CONTRA·ALMIRANTE ROBERTO DA
GAMA E SlLVAc _
1 - Roberto Gama e Silva, ainda Capitão-deFragata, foi nomeado pelo Presidente Médici para
servir na Comissão Naval Brasileira de Washington,
em 14 de janeiro de 1971, conforme Diário Oficial
da União (doe. n9 I); em 16 de janeiro de 1974, foi
exonerado (doe. n9 2).
2- Em 18-10-1973, adquiriu por compra, na
Alemanha, um automóvel Mercedes Benz, tipo
230/6·SEDAN. Chass;s n• 114015·12-148044, motor n~' 180955-12-000336, que foi transportado pelo
navio "Atlantic Saga", para 4706 - Wiscousin
Avenue, Washington, D.C., USA, tendo como--destinatário Cmdr. Roberto Gama e Silva, Brazilian
Naval Comission. O carro, ano de fabricaçãO 1973,
custou DM 18.568,80 ou USS 7.834-,94, e foi comprado diretamente do exportador alemão (doe. n~'
3).
3 - Prova do Contrabando
Pela dedaração _do Serviço Consular de
Washington, o carro de Roberto Gama e Silva tem
sua importação amparada na letra B, art. 3~> do
Decreto-Lei n9 61.324/67, bein cOmo autorizada
pelo despacho te\egrãfico n9 202, de 4 de fevereiro
de 1974, da Secretaria de Estado das Relações Exteriores (doe. n~' 4).
O Decreto (e não Decreto-Lei), no dispositivo
mencionado na declaração, preceitua: Art. 31', letra
bc
b) servidores públicos civis e militares, servido·
res de autarquia, empresas públicas e s-ociedades de
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economia rriísta; cji.ie regressarem ao país, quando
dispensados de qualquer função oficial de carãter
permunentt:, exercida no exterior por mais de 2

(dois) anos ininterruptamente;" (doe. n~' 5)
Mas o parágrafo 9° do supramencionado Decreto estabelece:
"9~' A isenção estabelecida neste a~:tigo estendese ao automóvel ou barco de passeio, trazido em
unidade, observada a proibição quanto a veículo
cujo preço, no mercao de origem, [eja superior a
US$ 3.500,00 (três mil e quinhentos dólares), computados os respectivos equipamentos." (doe. n~' 5).
O DecretQ_6J.324f_67_proihia, por conseguinte, a
importação de carro, trazido em unidade, de-valOr
superior a 3.500 dólares, no mercado de origem. E o
Mercedes compmdo pelo Contra-Almirante, na
Alemanha, custou, já vimos, 7 .83~.94 dólares, ultrapassando em mais de duas vezes o limite imposto
em lei.
O Código Penal Brasileiro, art. 334, que define os
crimes de contrabando ou descaminho, estabelece:
"Art. 3.3.4~ Importar ou exportar mercadoria
proibida, ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada,
pela saída ou pelo consumo de mercadoria:
Pena - reclusão, de um a quatro anos."
O Contra-Almirante trouxe, pois, para o Brasil,
isto é, importou, com isenção total de impostos,
mercadoria proibida e, proibida pelo Decreto
61.324/76. Logo, praticou, conforme o Àrt. 334 do
Código Penal, crime de contrabando!
4 - Conforme a declaração de Importação da I•
lnspetoria da Receita Federal do Rio de Janeiro, o
carro chegou ao Rio de Janeiro no dia 9-4-74, a bordo do navio ''SS MADS SKOU", procedente de
Baltimore, EUA. No verso desse documento {n9 6),
consta o valor CIF do veículo: USS 8.127,62. AReceita do Rio __ de_ Janeiro jamais-poderia ter desembaraçad_o es_s_e carro, ainda mais porque o Decreto-Lei
n\1 1.123/70 (doe. n~' 7), não altera,- como diz aReceita FederalfRJ, o Decreto n~' 6(.324/67. Se o carro custou, no mercado de origem, importância superior a USS 3.500,00, jãmais o desembaraço poderia
ter sido feito;
5 ...... O documento n~' 8, também da Receita Federal, reforça ainda mais a prova do contrabando:
idem o documento n~' 9;
6 -Atenção especial merece_o documento n~' tO,
que demonstra haver Gama e Silva, depois de ter assinado, em Washington, a ""declaração conjunta de
bagagem" (lauda 2), incluído na declaração uma
terceira folha, -documento n~' 10- na qual consta
o Mercedes. Isto é, assinou duas vezes uma s6 declaração. Muito e-Stranho.
7 - O documento n9 I 1 é singularfssimo. Uma
certidão do DETRAN - RJ - para fazer prova
junto ao Congresso Nacional - observem: para fazer prova junto ao Congresso Nacional, a requerimento do Contra-Almirante Gama e Silva, requerimento datado de 22 _de março do ano em curso,
atestando, dentre outros fatos, o de que, em 11-1277, o Mercedes havia sido licenciado em ManausAM. onde Gama e Silva já exercia o Car"go de chefe
do SNI, e onde_ certos de seus a tos, praticados no
Estado do Amazonas, não são, com certeza, do conhecimento do Senhor Presidente da República.
Atenção especial merece a "Declaração de Importação" (Doe. n9 6), da Receita Federal do_ Rio de
Janeiro. Na altnea IJ,Iê-se: País de origem: Alemanha Ocidental; País de procedência: EE.UU. No
verso desse documento, consta o valor CIF _®_Mercedes: USS 8.127,62. Pelo Decreto n~' 61.324, de li
de setembro de 1967, Art. 9~', já vimos, o limite de
importação é de USS 3.500,00.
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Co-ntrabando claro, cristalino, indiscutiYel!
O então Capitão-de-Mar-e-Guerra, adido militar em
Washington, comprou carro na Alemanha, diretam~:nte
do exportador. O carro foi da Alemanha para Baltimore,
nos Estudos Unidos, e dos Estados Unidos veio para o
Rio de Janeiro, no Brasil.
Não tivesse_ eu documento, Sr. Presidente, eu próprio
duvidaria disto que vou ler para V. Ex.'s A fantástica trajetória do Mercedes: Rio, Manaus, Brasília, Manaus; do
Rio o carro foi para Manaus, de Manaus voltou para
Brasília, de Brasília retornou a Manaus, onde foi vendido pelo Contra-Almirante, para uma empresa, como vou
provar, tudo contrariamente ao que rezam as leis que
prOíbem, no caso, a venda de carro dessa espécie.

A Fantástica Trajetória do Mercedes: RIO/MANA US/BRAS!LIA( MANA US
8 O Mercedes chegou a Manaus, vindo do
Rio de Janeiro, com a placa LB-1330-RJ, sendo licenciado no DETRAN/AM em 20·10-77 (Chefe do
SNI no Amazonas: Roberto Gama e S]va), apresentando o certificado anterior n\1 083715. A TRU
de 1977 leva o n~ 188656281. Em Manaus, adquiriu
a placa n~' ZG~I.OOO-AM (Doe. 12 e 13), ficando
com o certificado n'~ 0025209, TRU de 1978; n?

-403586084;
9 Acontece que, em 19-10-77, o contraalmirante Roberto Gama e Silva pagou a TRU de
1977, relativa ao Mercedes, indicando como placa,
p-orém, a·ZG-2630-AM. A TRU paga, tinha o n"
100653058, também de 1977 (Does. 13 e 14). A TRU
de 1977 portanto, foi paga duas vezes por Gama e
Silva, talvez por excesf.o de patriotif.mo ...
Vâ ser patriota assim, lá na Zona Franca de Manaus!
!O O sistema de controle de veículos, no
Brasil, é feito:
a) pelas placas, através dos DETRANs, que são
estaduais;
b) pelo pagamento da Taxa Rodoviária Única
(TRU), por meio do Projeto "Polvo", do DNER,
de âmbito nacional, com computador e terminais
nos DETRANs estaduais.
Assim, quando se quer pesquisar a "vida" de
qualquer veículo no Brasil, temos dois meios:
1- Através dos certificados de registro, que têm
umas quadrículas onde devem ser indicada&:
- o número do certificado anterior:
- o nome do proprietário anterior;
- a placa anterior.
II- através de consultas ao computador com o
Projeto Polvo, que é alimentado ·a partir do pagamento da TRU. Pelo menos no caso do Mercedes de
Gama e Silva, porém, o Projeto Polvo não informa:
- n" do certificado (nem atual nem anterior);
-nome do proprietário anterior;
~placa anterior.
li - De acordo com a ficha de registro de veículo de placa ZG-1.000, do DETRAN-AM, O Merc_edes ficou com essa placa até 1979. Em 19-1-79, foi expedido
pelo DETRAN-AM certiftcado de registro de _multas
para fins de viagem. Em 17~10-78, pagou a TRU n~'
403586084. (Doe. 12). De Manaus, o Mercedes foi transferido para Brasília, onde adquiriu a placa AS-9850-DF,
permanecendo em BrasHia até dezembro de 1980 (Doe.
15), quando foi alienado (vendido) à COENCIL- Construções e empreendimentos civis Ltda. (Doe. 16), já novamente em Manaus, pelo valor de Cr$ I .200.000,00
(hum milhão du_zentos mil cruzeiros). Convém salientar
que, conforme o Doe. n~' 1l, do DETRAN do Rio de Janeiro, esse veiculo é de venda proibida:
12- A COENCJL iniciou o processo de matrícula no DETRAN no mês de março de 1981
(Doc.l7). O DETRAN-AM pediu ao DETRANDF informações (cópia de PGU), via telex, (Doe.
17), obtendo a informação do Projeto Polvo {TRU)
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atualizada até 13.10.80, de que a taxa de 1980 estava
paga (TRU/80 n" 327825762). (Doe. 18). Hoje, o
veículo tem a placa ZF-6010-AM, cm nome de

COENCIL, desde 11-6-81 (Doe. 19);
13- Observe-se ainda o seguinte:
-:em 21-3-8\, o Projeto Polvo continha informações sobre o Mercedes até
-em

13-1~80,

indicando a ph1ca AS-9850-DF;

(Doe. 18)
hoje,- isto é, 14.3.83, véspera da posse dos Go~
vernadores, - o Proj_eto Polvo, quando consultado
sobre essa placa, responde: '"Veiculo não Encontra~
do" (Doe. n~ 20);"
Isto é, deram fim, no dia da posse dos Governadores,
dos prontuários desse carro, no Rio de Janeiro, em Manaus e em Brasília, esquecendo-se de que estávamos há
tempos na pista do contrabandista. E tivemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a cautela de guardar cm nosso poder esse dossié que está distribuído em todos os Estados
do País por medida de segurança, e esquecendo~se de que
nós estávamos com a documentação cabal, indiscutivcl,
irretorquível_e irrespondível para provar o crime cornetiM

do.
" - se, porém, a consulta é feita pelo número do
chassis do Mercedes, encontramos como resposta,
do Projeto Polvo, apenas informações até 19-10-77 e
a placa que aparece é a de Manaus-AM n9 ZG-2630AM (Doe. 13). OcOrre porém que a placa ZG-2630AM pertence a um veículo Ford-Maverick-1974, de
propriedade de Francisco Divaldino Corrêia, residente na Rua são Pedro, 1392. bairro Coroado-I,
em Manaus-AM (Doe. n\1 13-A);
14 - Observa-se, por conseguinte, que os rcgis~
tros do Projeto Polvo foram manipulados, o que
não constitui nenhuma novidade depois do cscãndalo PROCONSULT no Rio de Janeiro. Sim, Manipulados: em março de 1981- continha informações
sobre o Mercedes, atualizadas até 13-10-80; hoje essas informações estão atualizadas até 19-10-77.
Apagaram do c_omputador, portanto, informações
sobre o- carro Mercedes importado do Senhor.
Aliás, pelo Sr. Roberto Gama e Silva (comparem-se
os documentos n~'s. 13 e 18).

Conclusão
Provada, pois, fartamente provada fica a denúncia de que o Sr. Roberto Gama e Silva cometeu crime de contrabando capitulado no Artigo 334 do
Código Penal Brasileiro. O Excelentíssimo Senhor
Ministro da Marinha declarou, pela Rede Globo _de
Televisão, na noite de 7 do mês em curso, que, se o
denunciante provasse a denúncia aqui comprovada,
ele, o Sr. Ministro, excluiria dos quadros da Armada Brasileira o atual Contra-Almirante Roberto da
Gama e Silva, "sem prejuízo das sanções penais a
que estivesse sujeito". Pelos fatos, o Exm~' Sr. Procurador Geral da República ingressou, junto ao Supremo Tribunal Federal, com a açào competente
para apurar a responsabilidade penal do acusador,
tudo nos termos da Lei. O Senhor Procurador agiu e
age no estrito âmbito de sua competência legal. E o
acusador apenas aguarda que o Supremo Tribunal
Federal mande citá-lo para, em Juízo, apresentar as
provas· que hoje está apresentando ao Senado.
Isto posto, deixo bem claro que a Marinha de
Guerra do Brasil, como Instituição Nacional, está
acima de qualquer suspeita e não tem nenhuma responsabilidade quanto ao ato delituoso cometido
pelo Sr. Roberto da Gama e Silva. Também o Exército não sabia que o capitão Carlos Lamarca era um
criminoso. Assim como Lamarca não se confunde
com o Exército, Gama e Silva não se confunde com
a Marinha.
Por final, a opinião pública nacional espera que o
Sr. Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquerda
Maximiano da Fonseca, homem de honra e homem
de palavra, cumpra a palavra empenhada no sentido
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de que, dentro das leis em vigor no País, seja o Sr.
Roberto da Gama e Silva excluído da Marinha,
"sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujei~
to",

Plenário do Senado Fed~ral, Brasília, 25 de
março de 1983. - Fábio Lucena
Feitas estas considerações, Sr. Presidente, exibo ao Senado Jornais de Manaus que dào conta do atrevimento,
da estupenllil capacidade de infringir os regulamentos
militares que aquele Contra-Almirante exibiu em Manaus.
Aqui está o jornal A Crírica, edição de 3[ de outubro
de 1981, ]f página:
"O Almiiante Roberto Gama e Silva, o Superintendente Rui Lins- da SUFRAMA- e o candidato ao Governo Josué Filho, discutiram ontem, nu

SUFRAMA, sobre a sucessão".
Três dias depois, o Sr. Ministro da Marinha esteve cm
M::maus. E aqui está a fotografia do Almirante na pri·
meira página do jornal.
E, a respeito da recente visita do Almirante Gama e
Silva a Manaus. quando se envolveu em articulações
políticas, o Ministro declarou que a Marinha não articula candidatos.
Cabia ao Ministro, na êpoca,jã qüe o_Sr. Gama c Silva era, e é, um oficial da ativa, aplicar sobre o Almirarite
o que dispõe o art. 13 do Regulamento Disciplinar da
Marinha. que proíbe terminantemente, e muitos oficiais
do Exército já foram punidos por terem infringido dispositivo semelhante naquela ;.lfm__a, proíbe o envolvimento
em atividades desta natureza.
Isto é apenas um detalhe, Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, para que se compreenda da gravidade do fato. O .cri·
me é contrabando, está cabalmente provado, a açào tramita no Supremo Tribunal Ft.:dcral, e faço ccinta de esclarecer que este é o 239 processo·crime que o Almirante
Gama e Silva urde e articula CQotra mim. Em Manaus,
qualquer discurso meu, por qualquer coisinha sem a menor importância, o Chefe do SNl mandavu chamar um
advogado e, lá, aquela cachoeira de qucixas·crime invadiam o Judiciârío do meu Estado.
Absolvido em todos eles, não digo nem que espero ser
absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, c espero que
o Supremo Tribunal Federal faça justiça. Mas, exijo que
o Sr. Ministro da Marinha cumpra a palavra honrada, e
ele a possui, que, de posse desses documentos e nos termos da Constituiç1lo Federal, seja o Contra·Almirante
declarado indigno do oficialato e excluído da Marinha
de Guerra do Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FÁBIO LUCENA. EM SEU DISCURSOc
PROVA DOCUMENTADA DO CRIME DE CONTRABANDO DE UM AUTOMÓVEL MARCA
MERCEDES BENZ, TIPO 230/6- SEDAN, FABRICADO EM 1973, NA ALEMANHA, PRATICADO
PELO CONTRA-ALMIRANTE ROBERTO DA
GAMA E SILVA.
I - Roberto Gama e Sil...:.a. ainda CupitãoRdeFragata, foi nomeado pelo Presidente Médici para servir
na Comissão Naval Brasileira de Washington, cm 14 de
janeiro de 1971, conforme Diário Oficial da União (doe.
n9 I); em 16 de juneiro de 1974, foi exonerado {doe. n'~ 2).
2- Em 18·10-1973, adquiriu por compra, na Alemunha, um automóvel ME.RCEDES-BENZ, tipo 230/6SEDAN, Chassis n? 114015-12~148044, motor n'-' 18095512-000336, que foi transpoi'tudo pelo navio "Atlantic Saga", para4706- Wiscousin Avenue, Washington, D.C .•
USA, tendo como destinutârio Cm dr. Roberto Garnu e
Silva, Brazilian Naval Comission. D carro. ano de j'ahn··
caçào 1973. custou DM_ J8.56Ji.BO_ou USJ 7JJ34,94. e foi
comprado diretumente do exportador alemão (doe. n'~ 3).
3- Prora do Conzrabando
Pela declaração do Serviço Consular d_e Washington, o
carro de Roberto Gama e Silva tem sua importação am-
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parada na letra 8, art. 3? do Decreto-lei n~' 61.324/67,
bem como autorizada pelo despacho telegráfico ri''202,
de 4 de fevereiro de 1974, da Secretaria de Estado das
Relações Exteriores (doe. n? 4).
O DecrCto (e não Decreto-lei), no dispositivo meilcionado na dedaração, preceitua: Art. 31', letra b:
h) servidores públicos civis e militares, servidores
de autarquia empresas públicas e sociedades de economia mistã, ([ue regressarem ao país, gUarido dispensados de qualquer função oficial de caráter permanente, exercida no exterior por mais de dois (2)
ininterruptamente;" (Doe. n<:> 5)
- Mas o parágrafo 99 do supramencionado Decreto eS·
tabclece~

"99

A isenção estabelecida neste artigo estende-

se ao aUtomóvel ou barco de passeio, trazido em
unidade, observada a proibição quanto a veiculo
cujo preço, no mercado de origem, seja superior a
USI 3A500,00 (três mi! e quinhentos dólares), com·
putados os respectivos equipamentos". (Doe. n" 5.)
O Decreto n" 61.324/67 proibia, por conseguinte, a
importação de carro, rra=ido em unidade, de valor superior a 3.500 dólares, no mercado de origem. E o Mcrceqe~ comprado pelo Contra-Almirante, na alemanha, custou, já vimos, 7.834,94 dól_;.tres, ultrapassando em mais
de duus vezes, o limite imposto em lei.
O Código Penal Brasileiro, art. 334, que define os crimes de contrabando ou descaminho, estabelece:
"Art. 334 Importar ou exportar mercadoria
proibida, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria:
Pena - reclusão, de um a quatro anos".
O Contra-Almirante trouxe, pois, para o Brasil, isto ê,
importou, com isenção total de impostos, mercadoria_
proihida e, proibida pelo Decreto n" 61.324/76. Logo,
praticou, conforme o Art. 334 do Código Penal, crime de
contrabando!
4- Conforme a declaração de Importação da [~ Inspetoria da Receita Federal do Rio de Janeiro, o carro
chegou ao Rio de Janeiro no dia 9-4-74, a bordo do navío uss MADS SKOU", procedente de Baltimore,
EUA. No verso desse documento (n" 6), consta o_valor
CIF do veículo: US$ 8.127,62. A Receita do- Rio de Jan_ciro jamUis poderia· ter desembaraçado esse C<!rro, ain--da mais porque o Decreto-Lei n'~ 1.[23/70 (doe. n'~ 7),
não alteru, como diz a receita FedcruljRJ, o Decreto n9
61.324/67. Se 6 carro custou, no mercado de origem, import~ncia superior a US$ 3.500,00, jamais o desembaruço poderia ter sido feito;
5-O documento n" 8, também da Receita Federal,
reforça ainda mais a prova do fOntrabandv; idem o 9ocumento n'-' 9~
6- Atenção especial merece o documento n9 10, que
demonstra haver Gama e Silva, depois de ter assinado,
em Washington, u .. declaração conjunta de bagagem''
(lauda 2), incluído na declaração uma terceira folh<.t, nU
qual consta o Mercedes. isto é, assinou duas vezes uma
só declaração. Muito estranho!
7- O documento n~' ll é singularíssimo. Uma certidão do DE~_RANjRJ, utestando, dentre outros fatos, o
de que, cm 11·12-77, o Mercedes havia sido licenciado
em Manaus-AM, onde Gama e Silva já exercia o cargo
de chefe do SNI, e onde certos de seus atos, praticados
no Estado do Amazonas, não são, com certeza, do conhecimento do Senhor Presidente da República.
Atenção e_special merece a ··Declara(,:ào de Importação" (Doe. n? 6), da Receita Federal do Rio de Janei~o. Na alinea 13, 1~-se: País de origem: Alemanha Oci·
dental; País de procedência: EE.UU. No verso desse do·
cumento, consta o valor CI F do Mercedes: US$
8.127,62. Pelo Decreto n? 61.324, de ll de setembro de
1967, Art. 99, já vimos, o limite de importação é .deUS$
3.500,00.
Contrabando claro, _cristalino, indiscutível!
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Mercedes: Rio/ Ma-

8- O Mercedes chegou a Manaus, vindo do Rio de
Janeiro, com a placa LB-1330-RJ, sendo licenciado no
DETRAN/AM em 20-10-77 (Chefe dO SNI no AmazonaS: Roberto Gam<~ e Silva), apresentando o certificado
anteriõr n" 083715. A TRU de 1977leva o nl' 188656281.
Em Ma naus, adquiriu a placa n" ZG·JOOO~AM (Does. 12
e 13), ficando com o certificado n<:> 0025209. TRU de
1978: "' 403586084:
9-Acontece que, ein 19-10-77, o Sr. Roberto Gama
e Silva pagou a TRU de \977, relativa ao Merc_edes~ indicando como placa, porém, a ZG-2630-AM. A TRU paga
tinha o n<:> \00653058, também de l977_(Docs. 13 e l4).A
TRU de 1977, portanto, foi paga duas vezes por Gama e
Silva, talvez por excesso de patriotismo ..
lO- O sistema de controle de veículos, no Brasil, é
feito:
a) pelas placas, através dos DETRANs, que são estaduais;
h) pelo pagamento d<J Taxa Rodoviária Única (TRU),
por meio do PROJETO POLVO, do DNER, de âmbito
nacional, com computador e terminais nos DETRANs
estaduais.
Assim, qu::tndo se quer pc~quisar a "vida" de qualquer
veículo no Brasil, temos dois meios:
1- Através dos certificados de registro, que têm um::ts
quadricul<lS onde devem ser indicadas:
- o número do certificado anterior;
- o nome do proprietúrio anterior;
- a placa anterior.
I I - através de consultas ao computador com o programa PROJETO POLVO, que é alimentado a p::trtír do
pagamento da TRU. Pelo menos no caso do Mercedes
de Gama e Silva, porém, o PROJETO POLVO não informa:
- n~ do certificado (nem atuul nem anterior);
-nome do proprietúrio <.Interior;
-placa unterior.
II -De acordo com a ficha de registro de veículo de
placa ZG- 1000.._ do DETRAN-AM, o Mercedes ficou
com essa rlac::t até 1979. Em 19-1-79, foi expedido pelo
DETRAN-AM certificado de registro de multas para
fins d~ viagem. Em 17-10-78, pagou a TRU n"
403586084. (Doe. 12). de Manaus, o_Mercedes foi trans~
ferido para Brusí\ia. onde adquiriu u plac<l AS-9850-DF,
permanecendo em Brasília até dezembro de 1980 (Doe.
15), quando foi alien::tdo (VENDIDO) à COENCILConstruções e empreendimentos civis Ltda. (Doe. 16),já
novameme em Manaus, pelo valor de CrS 1.200.000,00
(hum milhão duzentos mil cruzeiros). Convém salientar
que;-cunforme o Doe. n? I l, do DETRAN do Rio de Janeiro, esse veiculo é de VENDA PROIBIDA:
12- A COENCfL in'iciou o processo de matrícula no
DETRAN no mês de março de 1981 (Doe. 17). O
DETRAN~AM pediu ao DETRAN-Df informações
(cópia de PGU), vi:a telex, (doe. 17). obtendo a informação do PROJETO POLVO (TRU) atu::tlizada até 1310-80, de que a taxa de 1980 estava paga (TRU/80 n~'
327825762). (Dcic: 18). Hoje, o veículo tem a placa ZF~
6010-AM, em nome de COENClL, desde 11-6-81 _(Doe.
19).
13- Observe-se .ainda o seguinte:
-em 21-3-81, o PROJETO POLVO continha informações.sobre o Mercedes até 13-10-80, indicando a placa
AS-9850-DF. {Doe. 18);
-hoje, o PROJETO POLVO, quando consultado
sobre essa placa, responde: "veículo nào encontrado"
(Doe. n9 20);
-se, porém, a consulta é feita pelo número do chassis
do Mercedes, encontramos como resposta, do PROJE-TO POLVO, apena.<o informaçõe.Y até 19-10-77, e a placa
que aparece f:: ::t de Manaus-AM n~' ZG-2630·AM, (Doe.
13). Ocorre porém que a placa ZG·2630-AM pertence a
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um veículo Fo_rd-Mav_erick-1974, de propriedade de
FranciSco Divaldino Corrêlã:,-reSidente na Rua São Pe-

dro, 1392, bairro Coroado-I, em Manaus-AM, (doe.

dos quadros da Armada Brasileira o atual ContraAlmirante Roberto da Gama e_Silva, "sem prejuízo das
sanções penais a que estivesse sujeito", Pelos fatos, o
Exm.,., Sr. Procurador Geral da República ingressoU~iun"
to ao Supremo Tribunal, com a açào competente para
apurar a responsabilidade penal do acusador, tudo nos
termos da Lei. O Sr. Procurador agiu e age no estrito
âmbito de sua competência legaL E o acusador apenas
aguarda _que o Supremo Tribunal Federal mande citá-lo
para, em Ju(zo, apresentar as provas que hoje está apresentando ao Senado.

n9

13-A).

14 --Observa-se, por conseguinte, que os registras do
PROJETO POLVO foram manipulados, o que não
constitui nenhuma novidade depois do escândalo PROCONSULT no Rio de Janeiro. Sím, manipulados: em
março de t 981 continha informações sobre o Mercedes,
atuaHzadas até 13-10-80; hoje essas inforrn_aÇões estão
atualiiadas até- 19-10-77. Apagaram do computador,
portanto, inforriliiÇões sobre o carro Mercedes importado_ do Sr., Aliãs, pelo Sr. Roberto Gama e Silva,
(Comparem-se os documentos nYs 13 e 18}.

Isto posto, deixo bem claro que a Marinha de Guerra
do Brasil, como Instituição Nacional, está aóma de
qualquer suspeita e não tem nenhuma responsabilidade
quanto ao ato delituoso cometido pelo Sr. Roberto da
Gama e Silva. Também o Exército nãQ sabia que o Capitão Carlos Lamarca era um criminoso. Assim_como Lamarca não se confunde com o Exército, Gama e Silva
não se c_unfunde com a Marinha.

Conclusão
Provada, pois, fartamente provada fica a denúncia de
que o Sr. Roberto Gama e Silva cometeu crime de contrabando capitulado llQ_ Artigo 334 do Código Penal
Brasileiro. O Excelentíssimo Senhor Ministm da Marinha declarou, pela Rede Globo de Televisão, na noite de
7 do mês em curso, que, se o denunciante provasse a denúncia aqui comprovada, ele, o Sr. Ministro, excluiria

Por final, a opinião pública nacional espera que o Sr.
Min_iStro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Maximiano da Fonseca, homem de honra e homem de palavra,

c_umJ.?_ra a palavra empenhada no sentido de que, dentro
das leis em vigor no País, seja o Sr. Roberto da Gama e
Silva excluído da Marinha, "sem prejuízos das sanções
penais a que estiver sujeito",.
Plenãrio do Senado Federal, Brasflia, 25 de março de
1983. - Fábio Lucena.
O Presidente da República resolve Nomear:
De acordo com o art. t~>, item I, alfnea c), da Lei n~'
4.967 de I t de maio de 1966, combinado com artigo 1~>,
item III, alínea c), do Decreto n~'54.308, de 25 de setembro de 1964.
O Capitão-de-Fragata Roberto Gama e Silva para servir na Comissão Naval Brasileira em Washington,
Brasília, 14 de janeiro de 1971; 1509 da Independência
e 839 da República.- EM!LIO G. MEDIC/- Adalber-

to de Barros Nunes
O Presidente da República resolve Exonerar~
O Capitào-de-Mô.lr-e-Guerra- Roberto Gama e Silva
da Comissão Naval Brasileira em Washington.
Brasília, 16 de janeiro de 1974; 1539 da Independência
e 869 da República.- Em!lio G. Médici- Adalberto de

Barros Nunes.
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g) estrangeiros que transfiram seu domicílio para o
P.aí~
§ l'~

O automôveT mllf'Cll ~ercedes- !!er.z, modelo 230/6 Seclan,

Série llt;Ol:;~J.2-l490~~. p~rt.encénte ~~;o Capitão-d~·f1ar e Cuc!'I'a
ROBi:KTO Gl,MA t: SJLVA, tE.-m sua impor-tiu;·ão am;>.lrllda na

letra B,

Ar-t. _3 'do D·~~reto-Lei n'i' 61. 3:?11/67, ~o_a_utor.l~~-d~. p~:_~--~-~s

P::~o-_:.el_o;;~_r.i'f_i;::O:, n'? ?02 de 11_ d~ ·r-:vl'!~·Ü:r<rde 1974, da S~cret~
ri~ de rstado d.as Relações Exter':ic.res. _

.-----:,~~n~t~~.

o.-c., •m
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DECRETO No 61.324 -

DE II DE SETEMBRO DE
1967

Aprm•a o Regulamento para o controle aduaneiro
de bagagem procedente do exterior, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 83, ítem II, da Constituição e nos
termos do art. 176 do Decreto-lei número 37, de 18 de
novembro de 1966, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento que a este
acompanha, para controle aduaneiro de bagagem procedente do exterior.
Art. 29 As exigências e formalídades do Regulamento ora aprovado serão diSpensadas, até 45 dias após a
publicação deste Decreto, se o interessado na liberação
de bagagem houver atendido às normas da legislação an-

terior.
Parágrafo úilico. No mesillo prazo, J:loderâ o passageiro optar pelo desembaraço da sua bagagem de acordo
com a legislação anterior.
Art. 39 Com a ressalva constante do artigo anterior,
este Decreto entrará em vigOr- na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1967; 146~> da Independência
e 799 da República.- A. Costa e Silm- Antônio Deljlm

Neao.
REGULAMENTO PARA CONTROLE ADUANEIRO DE BAGAGEM PROCEDENTE DO EXTERIOR
CAPITULO I

Da Conceituação e Jieitção
Art. 19 Considera-se bagã.geili; pãra efeitos fisCãís;o
conjunto de bens de propriedade do passageiro em quantidade e qualidade que não revelem destinação comercial.
§ 19 Os bens de passageiro procedente do exterior e
que, pelas suas características e quantidades, não se incluem no conceito de bagagem na forma deste artigo, ficam sujeitos ao regime de importação comum e penalidades previstas na legislação em vigor.
§ 2-'~ A bagagem definida oeste_artigo terá o seguinte
tratamento, sem prejuízo das demais exigências estabelecidas neste Regulamento;
a) isenção do impôsto de importação, quando nos limites de valor e quantid'-lde e nas condições e prazos fixados neste Regulamento;

b) pagamento do mesmo tributo, nos casos de inobservância dos prazos, limites- e condições da alínea anterior.
Art. 2'1 É insenta do imposto de importação com as
restrições estabalecidas neste Regulamento, a bagagem
constituída de :
I - peças do vestuário do passageiro e artigos de Consumo;
II - roupas de cama e mesa;
IIT -jóias de uso pessoal do passageiro;
IV- outros objetos de uso pessoal, doméstico ou profissional do passageiro; e lembranças.("souvenirs"), do
valOr total nãoSuperior a uss 20o,oo (duzentos dólares),
ou ao equivalente em outra moeda, desde que em unidade, dispensada esta última restrição quanto aos objetos
que constituam jogo ou conjunto.
Parágrafo único. A insenção prevista no item I em relação a bebidas, comestíveis, fumo, charutos, cigarros e
ãrtigos de toucador é limitado ao valor global de USS
--SQ,OO (cinqüenta dólares) ou ao equivalente em outra
moeda observada cm relação à _quantidade de cada espéde a restrição contida no art. !9 e o disposto no. artigo

49.
Art 3'~ São ainda isentos do imposto de importação
outros bens de propriedade de :
a) funcionários da carreira diplomática, quando removidos para a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, e os que a eles se assemelharem, pelas funções permanentes de c_aráter diplomático, ao serem dispensados
de função exercidll. no__ exterior e cujo término importe
em seu regresso ao País;

b) servidores públicos civis e militares, servidores de
aliffirquia, empreWçp(!blicas e sociedades de economia
místa, cjue regressarem ao País, quando dispensados de
qualquer função oficial de carãter permanente exercida
no exterior por mais de dois (2) anos ininterruptamente;
c) brasileiros que regressarem ao País, depois de servirem por mais de dois (2) ãnos ininterruptas em organismo internacional de que o Brasil faça parte;
d) estrangeiros radicados no Brasil há mais de cinco
(5) anos, nas mesma:s condi~ões da al~nea anterior;
-e) pesso-as a que se referem as alíneas anteriores, fale-

cídas no períad·o no desempenho de suas funções no exterior;
[) brasileiros radicados no exterior por mais de cinco
(5) anos, ininterruptamente, que trasfiram o seu doinicílio para o Pais;

Para a concessão das isenções enumeradas neste
artigo, será indispen-sável a legalização consular de relação de bens de beneficiãrio, sem prejuízo, quanto às
pessoas a que se referem as alíneasfegdo mesmo artigo,
do disposto nos Capítulos li e Til.
§ 29 Quando a bagagem de que trata este artigo se
restringir aos objetos compreendidos nos limites e condições fixados no.art. 2~> e seu parágrafo único, será dispensada a exigênCia da=·relação de bens de QUe cogita -o
parágrafo anterior.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior estender-se--á,
também, às ferramentas e aos utensílios manuais indispensáveis-ao exercício da profissão das pessoas indicadas
nas alíneas f e g deste artigo;
§ 49 Se a bagagem compreender, porém, quaisquer
outros bens não previstos nos citados art. 29 e parágrafo
_ único, exigir-se-á a relação de bens, devidamente legalizada, na qual deverão ser incluídos, também, os objetos
a qUe aludem os §§ 29 e 3'~
§ 59 No caso de pessoas falecidas no exterior e às
quais se refere a alínea e, a legalização consular dos documentos de embarque do veículo automotor dependerã
de apresentação do atestado de óbito ou documento
equivalente, ficando o desembaraço aduaneiro, não só
do veículo, como de quaisquer outros bens, sujeíto a autorização judicial.
§ 6'~ Consideram-se assemelhados aos funcionários
da carreira diplomática os não integrantes dessa carreira,
quando dispens.ldos dos cargos, em comissão, de Chefes
de Missões diplomáticas, ou das funções de adidos e das
de seus adjuntos, às mesmas Missões.
§ 79 Para os efeitos deste artigo, deverá ser observa- da, em relação aos ol}jetos de uso doméstico, do valor
unitário igual ou superior a USS 100.00 (cem dólares), a
_condição de unidade de cada espécie, dispensada essa
restrição quanto aos objetos que constituam usualmente
jogo ou conjunto.
§ 89 A restriçgo c-ontida no parágrafo anterior prevalecerá ainda que o beneficiárío se faça acompanhar de
esposa e filhos.
§ 9Y A isenção estabelecida neste artigo estende-se
ao .~utomôvel ou barco de__passeio, trazido_ em unidade
observada a proibição quanto a veiculo cujo preço, no
mercado de origem, seja superior a USS 3,500.00 (três
mil e quinhentos dólares), computados os respectivos
equipamentos.
§ to. A isenção referida nas alíneasfeg deste artigo
só terá aplicação aos casos de primeira transferência de
do-micílio ou, na hipótese de outra transferências e decorridos cinco (5} anos do retorno da pessoa ao exterior
e obedecerá às normas estabelecidas nos Capítulos II e
III, sem prejuízo dos demais dispositivos deste regulamento, que lhe forem aplicáveis.
§ 11. Para os efeitos deste artigo, considera~se
função oficial permanente, no exterior, a estabelecida regularmente, exercida em terra e que não se extinga com a
dispensa do respectivo servidor.
§ 12. A pessoa que houver gozado da isenção de que
cogitam as alíneas a. b, c e d deste artigo somente poderá
obter idêntico benefício após o transcurso do prazo de
três (3) anos, a contar da data do ato de remoção ou dispensa de que decorreu a concessão anterior.
CAPITULO II

Da bagagem de brasileiros radicados
no exterior
ArL 49 A isenção de que trata o art. 39, alínea/, para
os bens de brasileiros radicados no exterior por mais de
.cinco (5_) anos ininterruptamente e que tr;nsfiram seu
domicílio pára o país, será concedida com observância,
no que couber, daS nofmas fixadas no Capitulo III deste
Regulamento.
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, deverá ser
feita prova, perante a autoridade consular competente,

0638

J;>IÃRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

Sábado 26

da anterior transferência de domicilio para o estrangeiro,
de acordo com as instruções expedidas pelo Ministério
das Relações Exteriores.
CAPITULO 1!1
Da bagagem de imigrantes

Art. SY A íSe-n.Ção prevista no art. 39, alíneag, quanto
a bens de imigrantes, obedecerá às normas fixadas neste
Capitulo, sem preju(zo da observância das demais prescrições deste Regulamento, que lhe forem aplicáveis.
Art. 6~ Para efeitos fiScais, considerar-se-á imigrante todo estrangeiro que, munido de visto permanente,
vier para o Brasil com a intenção de aqui fixar residência.
Art. 7Y Observadas as condições fixadas neste Capítulo e a juízo do MiniStério das Relações Exteriores, a
isenção poderá abranger os bens abaixo enumerados,
quando o imigrãrite comprovar· que necessita dos mesmos para o exercido de suas atividades profission-ais no
Brasil:
I -móveis e demais objetos de uso doméstico, inclusive louças e trens de cozinha; animaiS, sementes e mudas, aparelhos, inStrumentos, implemeritos e máqUinas
profissionais, pequenas uriidades de beneficíamento
agropecuário e tratar agrícola;
I I - veículos usados, a saber: veículos tipo jipe, caminhão, bicicleta, motocicleta e motoneta limitados a uma
unidade de cada espécie por imigr3ilte"ou grupO fiúllniar,
e desde que pertençam ao imigrante há mais de seis (6)
meses na data do__ seu embarque no país de origem;
III -automóveis, barcos e veículos fluviais ou aéreos,
cujo preço no mercado de origem não exceda de US$
3,500.00 (três mil e quinhentos dólares), computados os
equipamentos, desde que pertençam ao imigrãrite há
mais de seis (6) meses na data do seu embarque, observada a restrição de unidade de cada espécie por imigrante
ou grupo familiar.
§ 29 A comprovação exigida no parágrafo anterior
será feita perante a autorid<lde consular br<J.sil_eira, quando da satisfação da exigência constante do§ }9 do art. 59
§ 39 O visto consular na relação de bens que compreenda qualquer dos enumerados no§ 19, dependerá de
autorização prévia, em cada-caso, da Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores, ouvido, para
efeito do controle de que trata o art. 39, o Departamento
de Rendas Aduaneiras, e, quando cabível, o Instituto
Nacional do Desenvolvimento Agrádo_ (INDA).

Art. 8~' Poderá ser concedida isenção do imposto de
importação às máquinas e equipamentõs-da indústria
agropecuária e às embarcações de pesca trazidas_ pelo
imigr:.mtc, colônia ou cooperativa de imigrantes.
Parágrafo único. A isenção será concedida pelo
Conselho de Política Aduaneira, por proposta do Instituto Nacional do Desenvolvimento Agrário (INDA),
ouvido o Ministério das Relações Exte_riores.
Art:--9» --A -impõrüiÇãõ--ae-equJfiãiriento:s·ae Jlatureza
industrial que constitufrem bens de imigrantes, quando
se enquadrar nas hipóteses do art. 14 do Decreto-lei n9
37, de 18 de novembro de 1966, terá o tratamento previsto no mesmo di~ positivo legal e respectivo_ regulamento,
sem prejuízo das normas contidas no art. 10.
Art. 10. O tratamento estabelecido nos arts. 79, 89 e
99 dependerá da satisfaçào das seguintes exi"gências pe- ·
rante a autoridade consular brasileira:
a) os bens de imigrante deverão constar de relação discriminada, <~ceita e visad<~ previamente pela autoridade
consular antes do embarque do imigrante no país de origem, comprovada a propriedade mediante apresentação
de futura, licença, registro, nota de venda ou documento
equivalente, a juízo daquela autoridade;
h) tratando-se de máquinas, equipamentos ou aparelhos, além da exigência da aUnea a, deverá ser apresentado certificado fornecido por organização especializada e
idônea, aceito pela autoridade consular brasileira, e do

qual conste: valor atual e ano de fabricação, não serem
obsoletos, acharem-se em perfeito estado de conservação, terem sido recondicionados_ Ou não;
c) a quantidade, valor, espécie e finalídade dos bens
devem guardar estrita relação com as condições econô~
mica e profissional do beneficiário, que dev_erá ser rigorosamente qualificado.
Parágrafo único. Em se tratando de animais, plantas
em geral e semente.<>, será exigida a observância dos regulamentos específicos de defesa animal e vegetal.

CAPITULO IV
Do tratamento especial e prioritário

Art. II. Terá tratamentO esPecial e prioritárío, para
desembaraço, a bagagem pertencente a:
a) cientistas, artistas e técnicos que visitarem o Brasil
ou vierem desempenhar ou participar, em carãter temporário, de atividades científicas, culturais e têcni_cas, quando a convite do governo ou de entidades respresentativas
dessas atividades;
b) funcionários civis ou militares de países estrangeiros, nas condições da alínea anterior; .
cj estrangeiros beneficiários de bolsas de estudos concedidas por entidades da administração diret_a _ou indireta;
d) integrantes de expedições artísticas e científicas autorizadas pelo Conselho de Fiscalização das Expedições
Artilicas e Científicas no Brasil;
e) desportistas que vierem participar de competições a
convite de entidades representativas;
f) jornalist::Js, fotógrafos e cinegrafistas em niisSão
profission::Jl;
g) turistas estrangeiros.
§I~' Às pessoas enumeradas nas alíneas a, b e c, deste
artigo, nos casos de missão por prazo não inferior a seis
meses, poderá ser concedida, a juízo do Ministério das
Relações Exteriores, s\i'sperisão temporária de impOstos
p<1ra os objctos de uso profissional e doméstico, bem
como para um automóvel de passageiros, de valor FOB,
no mercado de origem, até USS 3.500,00 (três mil e quinhentos dólares), necessários à sua instalação no pafs,
mediante a assinatura de termo de responsabilidade,
com fiador idôneo, pelo qual flcará o responsáVel obrigado a promover o embarque dos mesmos para o exterior, dentro do prazo que for estipulado nesse termo, o
qual deverá corresponder ao tempo previsto para a missão.
§ 29 Na hipótese do parágrafo anterior, será indispeilsável o visto da autOridade consular brasileira, antes
do embarque do interessado no país de origem, na relação discriminada dos bens compreendidos no mesmo
parágrafo.
§ 39 O visto consular na relação'de bens dependerá,
em cada caso, de autorização prévia da Secretaria de Estudo do Ministério das Relações Exteriores, que poderá
sOlicitar a audiência, quando julgar necessário, da entidade diretamente interessada na missão do beneficiário,
quanto ao prazo e condições desta.
§- 49 ·o- prazo fixado no termo de responsabilidade,
exigido pelo§ J9 deste artigo, poderá ser prorrogado, a
pedido do interessado, com aquiesc_ência do fiador, e formulado através da entidade _interessada, pelo período indispensável à conclusão da missão.
§ 5<~' Após sessenta (60) dias da expiração do prazo fixado; ou de sua prorrogação, e não tendo sido efetivado
o embarque, proceder-se-á ii cobnmça doS-tribUtos, multas e gravames cambiais devidos.
§ 6~' Aos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas em
missão profissional, bem como aos turistas estrangeiros,
será reconhecida a isenção, não só aqs objetos enumerados no itens I e III e parágrafo único do art. 2~', mas,
também~ a aparelho receptor de rádio, câmara fotográfica,. f.úmador, máquinas de escrever, gravador de som e
binóculo, de tipo portátil, usados e em unidade.
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Àr.L 12. __ Ex_cluem~se do tratamento previsto para a
bagagem, podendo, porém, ter desembaraço com suspensão temporária de tributos, na forma do regulamento
próprio:
a) o equipamento das expedições artíticas e científi~
cas;
b; as obras de arte destinadas a exposições;
c) o equipamento de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas em missão profissional;
dj o material necessário a excurções artísitícas ou desportivas;
e) os mostruários de representantes comerciais; e
f) os veículos pertencentes a turistas,

CAPITULO V
Da bagagem do tripulante
Art. 13. O tripulante de navio ou aeronave,
que desembarcar ao término da viagem, gozará da
isenção do imposto de importação relativamente a roupas e objetos de uso pessoal, usados, em quantidade que
não ultrapasse os [imites de suas necessidades normais
para a viagem,
§ i9 Quando o desembarque do tripulante de navio
ocorrer em caráter definitivo, devidamente comprovado,
a isenção estender-se-á a livros impressos, e, em unidade,
a máquina de escrever, câmara fotográfica, filmador,
aparelho receptor de rádio, portáteis, binóculo e instrumentos de uso profissional, desde que upresentem evidentes indícios de uso.
§ 29 Poderá ser desembaraçada, também, de acordo
com o parágrafo anterior, <1 bagagem do tripulante impedido de prosseguir viagem, por exclusão de equipagem..
necessidade de hospitalização ou outro motivo de força
maior, devidamente conrrovado perante a autoridade
competente.
Art. 14. O tratamento aduaneiro previsto no§ 19 do
-artigo anterior será aplicado aos casos de tripulante falecido durante o período da viagem, precedida a entrega
da b<~g::Jgem, a quem de direito, de autorização judiciaL

CAPITULO VI
Dos passageiro.'! em trânsito para o exterior

Art. 15. O passageiro em trânsito para o exterior e
que desemburcar em porto ou aeroporto nacional, para
prosseguir viagem, deverá consignar tal circunstâncJa na
respectiva declaração de bagagem.
§ 19 Sem prejuízo da exigência deste artigo, poderú o
pas!>agciro em trânsito deixar de_ submeter a sua bagagem, total ou parcialmente, à conferência uduaneira.
§ 29 Paru o uso da prerrogativa de que cogita o pará~
grafo anterior, o interessado indicará, na declaração de
bagagem, o volume ou volumes cujo desembaraço aduaneiro não pretender.
§ 3~ Os volumes não conferidos serão Cintados e sinetactos pela autoridade aduaneira, apondo-se, nos mesmos, rótulo com a palavra "Trânsito" e no qual serão indicados a·peso brutr:;-dovõlume, ·a-Mme·da embarcação
ou prefixo da aeronave e a respectiva data da chegada.
§ 49 Ficarão depositados em armazém alfandegado,
sob a responsabilidade do respectivo Fiel, os volumes em
trânsito,. dando-se ao pass::~geiro recebo firmado pe(o deposit~rio ou seu representante.
§ 5_9 A critério da autoridade aduaneira, é dispensável o recolhimento dos volumes a armazém alfandegado nos casos de permanêncía do passageiro no país até
24 (vinte e quatro) horas, desde que a repartição aduaneira possua instalações adequadas.
§ 6~ No caso de não ocorrer imediatamente o embarque, para o exterior, do passageiro em trânsito, far-se-á
remoção dos volumes para o armazém alfandegado. com
as devidas cautelas fiscais.
Art. 16. Somente será udmitido o trutamento a_duanclió previstO ne.<>le Capitulo, para volumes de bagagem
em trãnsito, quaqdo o prosseguimento da _viugem do
passageiro, para o exterior, se efetivar por via marítima
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ou aérea e no mesmo ponto do território nacional em
que houver ocorrido o desembarque.
§ 111 Atendidas as condições e peculiaridades locais, a
autoridade aduaneira po"derâ permitir idêntico tratamen-

to nos casos em ·que o embarque do passageiro para o exterioi se deva verificar em outro ponto do território nacional.
§ 29 Na hipótese do parãgrafo anterior, a remoçãO
dos volumes para o ponto de embarque do passageiro serã feita com as deVidas cautelas fiscais, inclusive fiscalização permanente durante o transporte dos volumes.
Art. 17. Os volumes não declarados expressamente,
na forma do§ 211 do art. 15, ficarão sujeitoS à conferência
aduaneira e terão o tratamento prevlsto neste Regulamento para a bagagem destinada aq país.
Art. 18. Mediante a apresentação, pelo passageiro,
do recibo do depositário e do bilhete de passagem para o
exterior, os votumes depositados em trânsito serão desembaraçados para efeito de novo embarque.
Parágrafo únicõ. Os- Volumes desembaraçados na
forma d"este artigO permanecerãO sOb -COnTraTe ã-duaneífO
até a entrega a bordo.
Art. 19 As despesas de armazenagem e de condução
dos volumes correrão por conta do interessado.
Art. 20 À bagagem do passageiro não destinado ao
país e que~ por motivo de força maior, devidamente comprovado, for impedido de prosseguir viilgem, sefá dispensado_ o tratamento previsto neste Capítulo, quando
autorizado o desembarque no pafs.
Art. 21 Ao passageiro em trânsito cujos volumes
não tenham sido submetidos à conferência, na forma do
§ 29 do art. 15, ê facultado pleitear o desembaraço dos
mesmos, mediante o pagamento, salvo quanto a roupas e
objetos de uso pessoal, usados, dos tributos, gravames
cambiais e multas cabíveis.
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§ 39 O Departamento de Rendas Aduaneiras promoverá a uniformização das tabelas a que se refere o paM
râgrafo ãnterior.
§ 41' Tratando-se de objetos miúdos, que, pela multiplicidade e diversidade, dificultem o enquadramento tadfârio, pOderá a bãgagem ser classifi.cada por capltulo
da Tarifa das Alfândegas, para aplicação da aliquota
média respectiva.
§ 59 A cobrança dos tributos, gravames cambiais e
multas cabíveis, em relação aos objetos nas condições
previstas neste artigo, far-se-ã através de nota de bagagem, cujo modelo será aprovado pelo Departamento de
Rendas Aduaneiras.
Art. -25 O desembaraço da bagagem acompanhada
será feita em ambas as vias da declaração de_ que trata o
art. 26, destinando-se a segunda: via ao passageiro, para
fim de prova de liberação regular quanto aos objetos li- _
berados com a isenção prevista neste Regulamepto.
§ !9 Para os objetos desembaraçados como bagagem
acompanhada, mediante o pagamento de tributos, graM
vames cambiais ou multas, o documento comprobatório
da regular liberação será a 49 via da "nota de bagagem",
ou, nos casos e nos termos a serem fixados pelo Departamento de Rendas Aduaneiras, uma via do utalão de bagagem."
§ 29 A comprovação do desembaraço de bagagem
desacompanhada, mediante o pagamento de tributos,
gravames cambiais ou inultas, será feita peta 4"' via àa
"nota de_bagagem", e, nos casos de desembaraço com
isenção_ tributária, por declaração, numerada, emitida
pela repartição aduaneira, conforme modelo a ser aprovado pelo Departamento de Rendas Aduaneiras.
§ J9 Em nenhuma hipótese, os documentos a que
aludem os parágrafos anteriores poderão legitimar a utilização dos objetos de bag~gem ~ara fins comerciais.
CAPITULO VIII

CAPITULO VII
Da cobranra de tributos
Art. 22 Na inobservância- dos limites, prazos e condições fixados neste Regulamento para o desembaraço
de bagagem com isenção do imposto de importação, a
cobrança dos tributos incidirá, sem prejuízo dos gravames cambiais e multas devidos, sobre:
a) os objetos de qualquer natureza não contemplados
com isenção tributária;
b) os objetos que excederem os limites fixados quanto
a valor unitário oU-global, quantidade e prazo de sua
chegada a-o pais.
Art. 23 Na observância dos limites de valor e quantidade fixados neste Regulamento, para a isenção tribu~
tária, serão atendidas as seguintes normas:
a) os objetos que intcgraterrl a bagagem acompanhada e a desacompanhada do passageiro serão considerados em conjunto;
h) não será concedida isenção quanto ao _objeto do valor unitário acima -do limite previstO e-ao que não atender à c-ondição de unidade, nos casos em que é feita uma
ou outra exigência;
-c) quando se tratar de mais de um objeto, a isenção só
alcançará aqueles cuja soma dos valores unitários- não
ultrapassar o limite global fixado;
d) não se aplicarão aos filhos menores incluídos na
declaração conjunta de bagagem preenchida na forma
do § 3"' do art. 26, as isenções previstas. no artigo 2"', item
V, e respectivo parágrafo único. Art. 24 Os objetos conceituadoS corho bagagem,
mas sujeitos aõ "imPosto de irriportação, serão classificados de acordo com a Tarifa das Alfândegas e observadas, quando cabíveis, as normas disciplinadoras da organização do despacho de importação.
§ }'I' Para efeito de cobrança de tributos de acordo
com este artigo, a repartição aduaneira atribuirá a cada
objeto o preço normal conforme definido em lei.
§ 29 As repartições aduaneiras manterão tabelas de
preços atualizados dos objetos incluidos com maior freqüência nas bagagens, observada a regra do parágrafo_
anterior.

Das declararões de bagagem
Art. 26. Para efeito fiscais, o pasSageiro procedente
-ao-ex-terior ·e deStinado a porto ou aeroporto nacional
deverá relacionar, antes do desembarque, a respectiva
bagagem, com discriminação, por espécie e quantidade,
dos objetos que a constituírem.
~§ 19 Estarão sujeitos a igual exigência os passageiros
que, em p-órto ou aeroporto nacional, houverem embarcado em navio ou aeronave procedente do exterioi, e se
destinarem a qualquer ponto do território nacional, e os
tripulantes de que trata o art. 13.
§ 29 As declarações de bagagem serão preenchidas
em duas vias e ficarão em poder do comandante, ou seu
representante, do navio ou aeronave, a fim de serem entregues à autoridade aduaneira competente,
§ 39 A declaração de bagagem será indiVidual, exceto quanto à do casal, acompanhado ou não de filhos men·ores, quando será conjunta.
§ 49 A declaração conterá o nome do passageiro, ou
passageiros, a quantidade e espêcie de volumes, com indicação do resPectivo conteúdo, a data do preenchimento e assinatura do responsável, bem como o nome do navio" ou prefixo da aeronave, cujo comandante, ou seu represenúinte, autentiáãiã o-documento, indic"ã.ndo a data
da chegada ao porto ou aeroporto de destino do passageiro.
§ 59 O passageiro em trânsito para o exterior e que
deseffibarcar em poria ou-aeroporto nacioital, pai-ii prÕsseguir víagem, ficará sujeito ao preenchimerito de declaraçªo de bagagem, observado o disposto no Capítulo VI.
Art. 27. O exame aduaneiro da baga8,em compreenderá, tambêm, o confronto com a declaração preenChida
na conformidade do artigo anterior.
§ !9 Na hipótese de não haver sido preenchida, ou
de se haver extraviado a declaração, a conferência aduaneira da bagagem só será iniciada após o preenchimento
da declaração pelo passageiro, ou tripulante, perante a
autoridade aduaneira.
§- ,29 A divergência, para mais, entre a quantidade
dos volumes declarados e a apresentada a conferência,
será objdO de retificação expressa, por parte por parte
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do passageiro, ou tripulante, submetendo-se a bagagem,
nesse caso, ao exame por parte de dois conferentes.
9 J9 Quando divergên_cia ocorrer para menos, o
passagefro, ou tripulantes fará antes da conferência
aduaneira, retifiCação expressa a esse respeito, em virtude da qual ficará impossibilitada de obter desembaraço
de qualquer outro volume de bagagem acompanhada.
§ 4~ Antes de iniciada a conferência aduaneira, é
facultado ao passageiro, ou tripulante, retificar ou complementar a respectiva declaração de bagagem.
Art. 28. A d~laração de bagagem serâ feita em formulário, de acordo com o modelo aprovado pelo Departamento de Rendas Aduaneiras, ficando a confecção dos
impressos e_ respectivos ônus a cargo das companhias de
navegação.
Art. 29. Quando a bagagem não o acompo:inhar, no
todo ou em parte, o passageiro fará constar da declaração essa circunstância, co"m a discriminaçãO dos objetos que constituírem a bagagem desacompanhada.
§ !9 A exígência de que trata este artigo poderá ser
sãtiSfeíta por meio âe requeriínento do interessado ao
chefe de repartiçãO aduaneira e apresentado dentro de
trinta (JO) dias âa data do seu desembarque.
§ 29 Do requerimento, deverá constar, obrigatoriamente, a discriminação de que trata o presente artígo.

-ª

Art. 30. A existência, na bagagem, de objetos tributáveis e que tiverem sido emitidos na declaração, sujeitará o declarante, sem prejuíso da isenção que _couber, à
multa de 20% do valor do imposto que incidiria sobre os
mesmos objetos se não ho~vesse isenção.
§ !~>. Ressalvada a ipótese do artigo 19, § 1"', as roupas e objetos de uso pessoal, que constem da bagagem,
prescidem de discriminação.
§ 29. Qs. objetos a que se referem o inciso V e o parágrafo único do artigo 29 deverão ser discriminados, por
espécies e respectivOS váfO"res unitárioS; indicada, ainda,
quanto aos compreendidos no segundo dos dispositivos
citados, a quantidade correspondente a cada item.
§ 39. Nos casos do art. 38 e do§ {9 do at. 11, as omis~
sões; quanto à discriminação da bagagem na respectiva
declaração, serão supridas pela relação de bens exigida
neste Regulamento, mediante a juntada, pela repartição
aduaneira, de ambos os- documentos.
CAPITULO IX
Do Tratamento Cambial
Art. 3I. Não depende de_licen~a de importação, ou
do cumprimento de qualquer outra exigência ralativa a
controle cambial, a bagagem isenta de tributos conforme
as limitações,- ispecilicações e valores atribuídos neste
Regulamento.
CAPiTULO X

Das Penalidades
I -

De Natureza Fiscal

-Art. 32. -" Serão aplicadas, nos termos do art. 106, in~
ciso II, alínea c, e inciso III, aUneas a e b. do Decreto-lei
n9 37, de 18 de novembro de 1966, as seguintes multas,
proporcionais ao valor do imposto incidente sobre os ar:
tig_~s, objetOs ou ben_s trazid<?S a título _de bagagem,_sem
prejuízo da cobrança dos tributos e gravames cambiais
que couberem:
a) de 50%, quando, pela sua quantidade e característicãs, revelem finalidade comercial;
b) de 20%~ qUando o passageiro procedente do çxterior deixar de declarar objeto sujeito a trib_utação;
c) de 20% qu3:ndo a bagagem sujeita a tributação chegar ao país fora áos estabelecidos no artigo 33.
§ ]9. Será aplicada a pena de perda da mercadoria,
nos termos dos incisos XII e XVIII do art. 105, do
DecretoMlei n9 37, de 18 de novembro de 1966:
a) quando houver falsa declaração de conteúdo dos
volumes trazidos pelo passageiro, como bagagem, com
evidente intuito de evitar o pagamento dos tributos devidos;
b) quando forem encontrados, na bagagem do passageiro, qbjetos acondicionados em fundo falso, ou dolosamente ocultos por qualquer outra forma.
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§ 2~'. Será aplicada, nos termos do inçisQ lY do art.
107 do Decreto-lei n~' 37, de de 18 de novembro de 1966,
a multa de NCr$ 10,00 a NCr$ 50,00 (dez a cinqUenta

cruzeiros novos), por infração_deste Regulamento, para
o qual não esteja previ~la pena especí!ica.
II -

De l\''atureza Cambial
Art. 33. Fica sujeito à multa, sem prejutzo da
cobrança dos tributos e gravames cambiais que couberem:
a) de 100% do respectivo valor, pelo não cumprimento das exigências relativas ao controle cambial de que
tratam .os incisos J e II do__ar~. 60 da Lei n~' 3)44, de 14 de
agosto de 1957, com a nova redação que lhes conferiu o
art. 169 do Decreto-lei n~' 37, de 18 de novembro_ de_1_96_6,
o passageiro que importar, a título de bagagem, mercadoria estrangeira que, por suas caracteristícas e quantidade, revele destinação comercial;
b) de 30% do respectivo valor, prevista no art. 170 do
Decreto-lei número 37, de IS de novembro de 1966, o
passageiro cuja bagagem, excetuados os objetos e r()up~s
de uso pessoal, usados, dtegar ao ponto de destino, fora
dos pra7.os estabelecidos no art. 3~ deste Regu\ame~to.

CAPlTULO XI
Dfsposições Gerals e Transitórias
Art. 34. A bagagem deverá provir do pafs de procedência ou estada do passageiro, mediante comprovação
por meio idóneo, e será Objeto de cOnferência, para efeito de desembaraço, pela repartição aduaneira_ do porto
ou aeroporto em que houver o mesmo desembarcado.
§ \I' Nos .casos do art. 31' os bens deverão provir do
país de dornicílió do bCne!kiário.
§ 2~' Quando" se tratar de pessoas compreendidas nas
alíneas a.b.c e d do citado art. 3~', o Ministério das Relações Exteriores poderá dispensar, excepcionaline'nte, a
exigência contida no parágrafo anterior.
§ 39 Ressalvada a hipótese _do parágrafo anterior, os
objetos tra1,idos em desacordo com este artigo e seu§ 19,
terão o tratamento previsto para a importação comum.
Art. 35. À- bagagem deverá chegar ao pais no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data d_e_c_hegada do passageiro, salvo nos casos das pessoas enumeradas no art. 39, quando o prazo será de 180 (cento óitenata) dias.
§ ]9 Os prazos fixados neste artig_o poderão ser prorrogados por 30 (trinta) dias, havendo motivo fundado, a
juízo do chefe da repartição aduaneira a _qtie co"m'petir o
desembaraço da bagagem.
§ 29 A bagagem, que chegar após o término dos praa
zos fixados neste artigo, não se atribuirão as isenções estabelecidas neste Regulamento, salvo quando os objetos
enumerados nos itens I a IV do art. 2~', desde que apresentem evidentes indícios de uso.
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Art. 36. Os volumes de bagagem deverão ser rotulados ou etiquetados com o nOme do passiigeiro e indicação do porto de destino.
Parágrafo único. Na hipótese de algum volunle se
apresentar sem os requisitos exigidos neste artigo, a sua
abertL~ra e conferêndã serão feitaS por dois funcionãrlos
aduaneiros, a pó~ o prévio fornecimento, pelo pasSa&eirO,
de elementos comprobatórios de propriedade ou -inôt=cação do conteúdo do volume.
Art. 37. A isC::nção Quil.nto à bagagem, prCViSfa nos
itens IV e V do art. 15 do Decreto-lei n9 37, _de 18 de novembro de 1966 será concedida cm faCe de req-UiSiçãO,
para cada caso, do Ministério das Relações ExteriOres.

§ 19, _Nos casos de transferência de propriedade ou
de uso, a qualquer tltulo, de objeto desembaraçado na
forma deste urtigo, nenhuma isenção de tributos e gravames poderá ser concedida a título de reciprocidade de
tratamento.
_
§ 211. A transferência de propriedade dos velculos automotores importados com isenção na forma deste artigo e a efetuar-se mediante a satisfação da exigência do
a!'t, 44 dependerá de autorização prévia do -Ministério
d8.s Relações Exteriores.
§ 39 Nos casos de transferência a pessoas ou entidades que gozem de isenção do imposto de importação, será indispensável requisição do Ministério das Relações
Exteriores e prévia decisão da autoridade aduaneira.
Art. 38. A isenção do imposto de importação CQncedida nos termos deste Regulamento implica a de imposto
sobre produtos industrializados.
Art. 39. O Departamento de Rendas Aduaneiras
manterá registro dos veículos au_tomotores desembaraçados na forma do art. 39_, para fins de observância darestrição a que s_e referem os§§ lO e 12 do mesmo artigo.
§ !Q Para a execução do disposto neste artigo, arepartição aduaneira que desembaraçar os referidos veículos com isenção tributária dará_ conhecimento do fato ao
Departamento de Rendas Aduaneiras, dentro de _8 (oito)
dias, contados aa: data _da liberação.
§ 2~'. A comunicação prevista no parágrafo anterior
será feita mediante -o preenchimento do formulário aprovado pelo Departamento de Rendas Aduaneiras e do
qual constarão a identificação do beneficiário e a do veí-

culo.
§ 3". Em relação a outros bens desembaraçados na
conformidade do art. 39, o Departamento de Rendas
AdtiànetraS póCférá estàbéieê:el-, no interesse fiscal, f'egis-tro idêntico ao de que trat_a o parágrafo anterior.
Art. 40. Nos casos de bagagem desacompanhada, o
desembaraço poderá ser feito por órgão aduaneiro_ de
outro portO- ou aeroporto que não o do desembarque do
passageiro, ouvida, sempre, a repartição que houver liberad-o a bagagem acompanhada para efeito de controle
dos limites e prazos fix3.dos neste Regulamento.
Art: 41. O serviço aduaneiro de controle d_e bagagêm Será ÓrganiÚ!do de modo ·a assegurar··o maís fãpido
desembamço dos volumes, sem prejuízo da fiscalização
devida.
Art. 42. Os _volum-e, conferidos e desembaraça"doS
deverão ter saída do armazem ou depósito de bagagem
no mesmo dia.
Parágrafo único. Os volumes de bagagem ac_ompanhadU que não tiverem Sá{da do armaúm ~lra.ndegado, Por
qualquer motivo, no mesmo dia de sua entrada, serão ari-aladaS ímediatainente pela autoridade aduaDeh"·a c:: pelo
depositário~ para e/éiúJ_ do ·controle físcal.
_
Art. 43. Quaisquer- -artigos trazidos na bagagem e
cuja lffiportação depende, na forma da legislaçãO em vigor, de prévio licenciamento por parte de outros órgãos
da administraÇ'do, somente poderão ser desembaraçados
<;tpós o cumprimentq dessa exigência.
ArL 44. Não poderão ser objeto de transferência de
propriedade a:u de uso a qualquer título, os be~s desembaraÇã~os na form!!_ deste Regulamento com isenção tributária;_ sa"l~o se ·reColhidos previameilte os- tributos e
gia~·anles cambiais devidOs.- § 111. O disposto neste artigo não se aplica aos bens
transferidos_, -a qUalquer título:
r-:- a pessoa ou entidade que gozem de igual tratametlló-fiscal e quanôO obtida prévia autorização da repartição competente;
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I I - após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da
data da outorgada isenção.
§ 29 • Na cobrança de tributos e gravames cambiais
para fins de transferência de propriedade ou uso, serão
reaju~tados, pela aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo órgão competente, os encargos dispensados por ocasião da trazida dos bens.

§ 39, Quando se tratar da venda ou cessão do veiculo
automotor desembaraçado com isenção de tributos, o registro da transferência de propriedade na repartição
competente só poderia ser efetuado pelo adquirente ou
cessionário, à vista de declaração da autoridade aduaneira, de achar~se o veículo liberado do ponto de vista fis_cal, quer pelo pagamento dos tributos quer por efeito do
disposto no § 111 deste artigo.
§ 4Q. A autoridade aduaneira poderá, a qualquer
tempo, promover as diligências que se fizerem necessárias para assegurar o controle da transferência ou cessão de bens desembaraçados com isenção tributária.
Art. 45. -No cálculo_ dos tributos e gravames cambiais devidos, a que se refere o artigo anterior, será considerada a depreciação do valor do objeto, inerente a sua
natureza, em função do tempo decorrido da data do seu
desembaraço.
Parágrafo único. A depreciação cabível apenas será reconhecida a partir do vigésimo quarto mês e obed:ecerá
aos: seguintes percentuais:
'
De mais de 24 até 36 meses , ............•...25%
De mais de 36 até 48 meses . , ........ _..•... 50%
De mais de 48 até 60 meses ........... _•.•• 75%
Art. 46. O desembaraço de veiculas automotores e
embarcações de passeio incluído entre os bens das pessoas ·enumeradas no art. 39 será_ processado através de
despacho comum de importação, haja ou não, pagamento de tributos.
Art. 47. Os bens desembaraçados na forma deste
RegUlamento, com isenção tributária, não poderão ser
expostos à venda ou depositados para fins comerciais,
sendo proibida, ainda, a sua circulação com o mesmo
objetivo.
Ar_t. _48 As mercadorias de que trata o§ l~' do art. {9
de.sti-Reiulamento, sujeitãS iio regime de importação_ c~
mum, sefão-Ciassiflcadas, para efeito de cobrc:inça de tributos, gravames cambiais e multas, por dóis Agentes
Fiscais do Imposto AduaneirO e desembaraçadas por Um
terceiw.
-Art. 49 0-D.epartamento de Rendas Aduaneir~s pode_rá fixar os limites áximos, em quantidade, de cada espécie das melhorias compreendidas no parágrafo único
dQ art. 29, para a isenção ali prevista.
§ 19, As mercadorias excedentes dos limites a serem
fix.ados na forma deste artigo e Que não revelarem, por
sua-·quantídade, destinação comercia!, ficarão sujeitas_ a
tributllçào.

§ 2~>. Verificllda a hipótese de mercadoria cuja _quan_tidade evidencie finalidllde comercial, aplicar-se-á ã norma do art._ 1~', § (9, deste Regulamento.
Art, 50. A _taxa de despacho aduaneiro, a ser extinta
ná fOi-iria-do art. 163 do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, não é devida reJatívã.mei'lte aos objetos
de bagagem desembaraçados com iSençàQdo imposto de
impOTtação.
Art. 51. Os casos omissos neste Regulamento serão
resolvidos pelo Departamento de Re_ndas Aduaneiras.
Brasília, 11-9-67-: Antônio Deljlm Netto.
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DECRETO-LEI N9 1.!23 DE 3 DE SETEMBRO DE
1970
Altera dispositivos do Decreto-lei nP 37, de 18 de
novembro de 1966, relativamente à bagagem de passageiros procedente do exteriOr. revoga o art. JP do
Decreto-lei n? 416, de lO de janeiro de 1969 e 850, de
10 de setembro de 1969.

O Presidente da República, usando das atribuições
que lhe confere o art. 55, item II, da Constituíção, decreta:
Art. I~ O artigo 13 do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, alterado pelos Decretos-leis ns. 416, de
10 dejatleiro de 1969 e 850, de lO de setembro de-1969,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 13. É concedida isenção do impôsto de
importação, nos têrmos e condições estabelecidos
no regulamento, à bagagem constituída de:
I - roupas _e objetos de uso ou consumo pessoal
do passageiro, necessãrios a sua estada no exterior:
II- Objetos de qualquer natUreza, nos limites
de quantidade e/ou valor estabelecidos por ato do
Ministro da Fazenda:
III -outros bens de propriedade:
a) funcionãríos-da carreira diplomãtica, quando removidos para a Secretaria ao Estado das Relações Exteriores, e oS qUe a êles se assemelharem,
pelas funções permanentes de carater diplomático,
ao serem dispendados de função exercida no exterior e cujo térmiilo importe em seu regresso ao pais;
b) servidores públicos civis e militares, servidores de autarquias, empresas públicas e sociedades de
economia mista, que regressarem ao país, quando
dispensados de qualquer função oficial, de carãter
permanente, exercida no exterior por mais de 2
(dois) anos ininterruptamente;
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c) brasileiros que regressarem ao Pais, depois
de servirem por mais de 2 (dois) anos iniilterrUptos
em organismo internacional, de que o Brasil faça
parte;
d) estrangeiros radicados no Brasil Há mais de
5 (cinco) anos, nas mesmas condições da alínea anterior,
e) pessoas a que se referem as alíneas anteriores, falecidas no período do desempenho de suas
funções no exterior;
/) Brasileiros radicados no exterior por meis de
5 (cinco) anos ininterruptamente, que transfiram
seu domicílio para o País;
g) estrangeiros que .transfiram seu domicilio
para o pafs;
h) cientistas, engenheiros e técnicos brasileiroSe estrangeiros, radicados no exterior."

III- Que o interessado se comprometa, perante o
tõnselho Nacional de Pesquisas a exercer sua profissão
no Brasil durante o prazo mínimo de- 5 (cinco) anos, a
partir da data do desembaraço dos bens;
§ 5Y Os prazos r_eferidos nas alíneas h e c do inciso III
déste artigo, poderão ser relevados, em caráter excepCiOnal pelo Ministro da Fazenda, por proposta do Ministro
a que o servidor estiver subordinado, atendidas as seguintes cumulativas;
I - Desigriação para função permanente no exterior
por prazo superior a 2 (dois) anos:
II - Regresso ao país antes de decorrido _o prazo pre-visto na alínea anterior, por motivo de interêsse nacional;
III -Que a interrupção da função tenha se dado, no
mlnirno, após-I (um) ano de permanência no exterior.
Art. 2Y O Ministro da Fazenda poderá estender o
tri!tam_ento previsto no artigo à Zona Franca de Manaus.
_Art. 3~> As mercadorias trazidas como bagagem
não poderão ser objeto de Comércio, sob a pena de multa
de 200% (duzentos por cento) sôbre o valor.
Art. 4"' Fica assegurado o tratamento vigente na
data ~a publicação deste Decreto-lei, às bagagens de
propried?de das pessoas referidas nas alíneas "a" e "b",
do artigo 13, c!o Decreto-lei nV" 37, de 18 de novembro de
1966, cuja função no exterior termine até a data da entrada em vigor deste Decreto-lei.
Art. 5Y Este Decreto-lei entrará_em vigor na data da
sua publicação, revogados o artigo t~> do_ Decreto-lei n\'
416, de 10 de janeiro de 1969 e o Decreto-lei n"' 850, de IO
de setembro de 1969.
Brasilia, 3 de setembro de 1970; 149~> da Independência
e 82"' da República.- EMILIO G. Mi1DICI-Antõnio
Delfim Netto.

11' O regulamento disporá sôbre o tratamento fiscal a ser dispensado à bagagem do tripulante, aplicandolhe no que couber, o disposto neste artigo.
§ 2~> A isenção a Que aludem as alíneas f e g só se
aplicarã aos casos de primeira transferência de domicílio
ou, em hipótese de Outras transferências, se _9ecorridos 5
(cinco) anos de retôrno da pessôa ao exterior.
§ 3Y Para os efeitos fiscais dêste artigo;· considera-se
função oficiaf pennmanente no exterior, a estabeleCida
regularmente, exercida em terra e que não se extinga cOm
a dispensa do respectivo servidor.
§ 4~> A isenção de que se trata a alinea h só será reconhecida quando ocorrerem cumulativamente as seguintes condições:
I -Que a especialização técnica do interessado esteja
enquadradã em Resolução baixada pelo Conselho Nacional de Pesquisas, antes da sua chegada ao país;
II -Que o regresso tenha decorrido de convite do
Conselho Nacional de pesquisas;
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O Sr. José Lins- Peço a palavra pela Liderança, Sr.
Presidente.
O Sr. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra,
pela liderança, o nobre Senador José Lins.

O SR. JOSJ1 UNS PRONUNCIA DISCURSO
QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR.
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Exf desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
res:

Senado~

Há em tramitação no Congresso Nacional, desde
marÇo de 1980, projeto de autoria do eminente Senador
Humberto Lucena, que exclui as fundações de ensino su~
perior do âmbito de aplicação da Lei n9 6.733.
Como sabemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Lei
n9 6.733, que .. dispõe sobre a nomeação dos dirigentes
das fundações inStituídas ou mantidas pela União," foi
aprovada, por decurso de prazo, ao final da Sessão Legislativa de 1979.
Essa lei tem causado inúmeros embaraços às fundações universitárias de nosso País. Há pouco tempo, na
Fundação Universidade de São Carlos, ao cabo de um
processo democrático de escolha que envolveu toda a comunidade, foi reconduzido_o atual reitor. Na minha terra, o Estado do Acre, a Fundação U níversidade do Acre,
no ano passado, também se viu às voltas com problemas
de demissão de professores, bem como o Conselho da
Fundação e o reitor.
Agora, Sr. Presidente, esta mesma lei está causando
embaraço,lamcntãvel, aqui ila Universidade de Brasilia.
Desde dezembro do ano passado os seus professores estão em greve, mercê da função autoritária e individualista que os reitores, erri -função dessa lei, passaram a Ser
não reitores.--. como diz, em argumentação, o nobre Senador Humberto Lucena - e, sim, um interventor do
Poder Executivo na UniVersidade, não um representante
da Universidadejurito ao Governo Federal, como deveriam sê-lo.

O Sr. Hélio Gtielros -

Permite V. Ext- um aparte?

O SR. MÃRlO_ MAIA - Com Prazer concedO o
aparte ao nobre Senador Hélio Gueitos.

O Sr. Hélio dueiros- Nobre Senador Mário Maia,
vejo-me forçado a abusãr de V. Ex• para expressar a minha opinião no decorrer do discurso do nobre Líder José
Lins, pois que, evídentemente, não posso obrigá-lo a me
conceder aparteS, embora· fosse de bOa ética que S. EX•
me tivesse concedido ... até porque antes S. Ex~ abrira es~
paço para uma i nt~rvençã.o de correligionário seu. Aqui
os _debates devem ser democráticos, e se deve assegurar
espaço e direitõ tanto' para quem concorda cOmo para
quem discorda. Entretanto, noto que todas as vezes em
que os ilustres membros do PDS se sentem enfraquecidos numa discussão, apelam para essa conveniência de sé
encerrar o debate, P'orque isso não interessa ao Senado.
De vez em quando' isso cola, embora não ~çja termo mui. to regimental. CreiQ que o Senado é lugar de debate, nãO
é Iu8ar para monOlogo, e não interessa se eu eventualmente possa ter ou não ter muita razão, mas tenho que
enfrentar o debate com~ ele se me aparece. Então, eminente Senador Mário Maia, vejo~me forçado a usar este
artifiCio, com a ge'n~rosidade de·V. Ex•, para dizer que
entendo que o nobre Senador Fábio Lucena, por uma
questão de respeito a si próprio e respeito ao Senado, tinha obrigação .de vir a.esta tribuna mostrar por que fez a
denúncia contra aquele militar. Ainda hoje-o equilibrado
Jornal do Brasil estranh~va a demora do Senador Fábio
Lucena em indicar as provas que tinha contra o Almirante, e tentou até. deixar S. Ex• em certas dificuldades, já

~

não perante apenas o Plenário desta Casa, mas perante
toda a opinião pública, vez que seJrata de um jornal lido
e respeitado em todo o Brasil. Então, na minha opinião;
eminente Senador Mário Maia, estava o Senador Fábio
Lucena Obrigado a vir à tribuna desta Casa. S~ Ex• não
foi inoportuno; S. Ex• foi oportuno. Deve ter não só
_9briggtção com também o direito de que e_sta Casa tome
Conhecimento das razões que o leVararll a faief- 3. denúncia. O caso está no Supremo Tribunal Federal, mas está
também no Plenário desta Casa. Entendo que, cOm a
abertura poHtica, esta Casa também é um forum-de denúncias_, Está acontecendo que só os jornais e a imPrensa
é que estão assumindo essa posição de denunciar o que
está errado, o que há de iníquo, o que há -de ilegal no
Brasil, porquanto, todas as vezes em que um Senador ou
um Deputado quef. assumir essa posição; há uma espécie
de jogo de abafa para que deixe disso. Dizem logo que é
pasSion~lis~o eleitoral, é resquício de campanha. Ainda
ontem, o nobre Senador Alberto Silva, porque quis to~
mar uma atituçle aqui absolutamente normal e regimental, foi imediatamente irilp"rensadó com essa acusação de
que ele estava despeitado com o resultado das eleições de
15 de novembro. Acho que esta Casa deve ser mais aberta. b possível que pelos anos de autoritarismo, de fechamento e_de AI-5, ela tenha se acostumado a um Plenário
de homologações e de convivências. Longe de mim querer passar lição aos eminentes Senadores que compõem
este augusto Plenário, mas acho que temos de nos adaptar à nova ordem das coisas, até mesmo para sermos dignos dessa abertura que o Presidente estã comandando.
Então, acho que o Plenário do Senado, tanto quanto as
tribunas de imprensa, são locais apropriados e foros
competentes para se conhecer e discutir as mazelas que
assolam o Brasil. O Senador Fábio Lucena foi oportuno,
foi digno, e tinha a obrigação de dar essa explicação e
essa comprovação à Casa à qual ele pertence, sob pena
de que passasse por leviano. A discussão no Senado é
uma, a discussão no Supremo é outra, até porqUe numa
a gellfe pode ser absolvido, e noutra a gente pode ser
condenado, sem que haja injustiça numa ou Íloutra coisa. Mas, aqui no Senado há uma maneira de julgamento;
na Justiça, há outras maneiras, cheias de precfõsidades,
de detalhezinhos ...

O Sr. José Fragelli- O Senador já absolveu um Senador e a Justiça o condenoU.
O Sr. Héli~- Gueiios '"'7 Exata.mente. Agora o $en~
dor jQsé Fragelli me soCorre; riluito oportunamenté·,
pafa mostrar que há essa divergência de forum. Assim,
apenas queria dizer que eu não-concordo com a censura
feita ao nobre Senador Fábio J.,uc_ena, por ter trazido à
Casa, não mais acusação, porciu~ essajã foi feitã., mas~ as
provas documentais para provar que ele não conspurcou
a tribuna desta Ca~a, mas 'foi fiel, foi leg~~imo, foi verdadeiro, foi veraz e, portarito, ele merece o n.osso respeito e
a nossa consideração. Muito' obrigado a V. EX•
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Senador Hélio Gueiros, veja bem como o destino às vezes se mostr~ traçoei~
ro. Novamente ilós nos cruzamos na mesma liilha, e na
mesma linha do Equador, posto que os nossos.Estados,
pertencentes à grande. Região Norte, estão naquela região do setenti'ião: o Acre, aqui. modestamente representado por mim, o Amazonas, representadç. digna e valiosamente pelo Senador Fábio Lucena; e o, Parâ,.Corri altaneria representado por V. Ex•
·
Era em discurso que fazia modestamente nesta· ~asa·
condenando o autoritarismo e o arbítrio residual que
atinge ~nda a liberdade em nossa Pâti-ia, era n~sse tempo recente, quando o nobre Senador Fábio Lucena me
aparteava - e o seu aparte era exatamente áquele que
veio dar origem ao SeU discurso de hoJe. Hoje, ao assumir a tribuna do Senado da República, para fazer também mais uma vez, a condenaçã9 aos resquícios de autoritarismo que ainda existem neste País, não mais como
daquela vez, contra a imprensa nacion'al, quando nós d~
nunciávamos o arbítrio que estava incidindo sobre um
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jornalista da Folha de S. Paulo e sobre a própria Folha
de S. Paulo. Mas, agora, pretendendo mostrar o arbítrio
-que reina já hã longos anos na Universidade de Brasílja,
através do interventor que dirige essa Universidade já hâ
tantos anos, uma vez que ele é nomeado pelo Presidente
da RepúbffCa, sem ser ouvido o corpo docente dessa
Universidade.
Então, novamente o meu discurso se prestou a ser o
veículo da condenação à arbitrariedade, que aparentemente não tendo nada a ver, com o aparte de V. Ex•,
muito tem a ver com o meu discurso, porquanto ele condena o arbítrio e, coincidentemente, parece-me que o
Reitor da Universidade também é um oficial da Marinha. Não quero com_ isso dizer, absolutamente, que a
Marinha ofereça um número assim tão prodigioso de
pessoas que gostam de usar o arbítrio. Longe disto, por~
quanto coloco sempre acima das nossas diferenças partidárias, a dignidade, a altaneria e o respeito às nossas
Forças Armadas representadas pelas três Armas; o Exército, a· Marinha e a Aeronáutica.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de entrar no bojo do discurso objeto da minha presença no
plenãrio.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ao Senado da República, com a responsabilidade
constitucional de órgão legiferante do Distrito Federal
onde está sediada a Fundação Universidade de Brasília,
não pode passar despercebida e indiferente a grave crise
que lhe abala a estrutura em decorrência da obstinação
de sua direção em não honrar o compromisso assumido
com o seu Corpo Docente.
Batendo-se por uma Universidade realmente democrática para a Capital do País, os professores da UnB
encontram-se em greve geral desde o dia 15 do mês em
curso, mas que não é uma "outra" greVe, porque é a
mesma, retomada agora em virtude do rompimento, pela
reitoria, de um acordo firinado no a_no passado.

O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA
Líder José I.ins.

'7

Concedo o aparte ao nobre

O Sr. José Lins - Meu.caro Senador Mário Maia,
não sômos todos iguais nesta Casa: uns gos!am da dança
do:s espadachins e, outros, preferem a calma da imparcialidade da Justiça.

O SR. MÁRIO MAIA..:.... GraÇas a Deus qJ.le nós so. '!los todos diferentes. ·

O Sr.. José Lins- Não somos todos'mosqueteiros, e,
talvez nisso resida nessà diversidade, uma das caracterfs. tj.cas tn~s bclas desta Casa.. .be modO ,que eu queria dizer
3:0 nobre Senado_r Hélio Gueiros, da minha profunda admiração e honra em tê-lo nessa Casa, como colega. Não
_foi, sinceramente; com o desejo de evitar o debate, que
eu deixei d~ dar o aparte a V. Ex•; poderia ter dado, e
gostaria até que ·essas. coisas não acontecessem nlais, que
V. Ex• tenha sempre a. oportunidade de dialogar comi8:o,
porque isso me honra muito. Eu não discordo do direito
do Senador Fábio Lucena, d~ falar aquilo que ele deseja
· ou que julga necessário, discordo do termo obrigação,
mas, o direito eu defendo até o fim~ M~. já que o caso
está na Justiça, parece-me justo que continuemos a con~
·solidar o Almirante Gama e Silva, como um homem honesto até que o Supremo TribUnal Federal se pronuhcia
'sobre o caso, que está sob sua responsabilidade. Era só .
V. Ex.• me desculpe interromper o seu díscurso para dar
esta explicação, mas acho que eu tinha o dever de honrar
o nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. MÂRIO MAIA- Foi um prazer, nobre Senador.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• permite-me um aparte?

·O ~R. MÁRIO MAIA- Já concederei o aparte a V.

Ex•
Senador José Lins, é com prazer que insiro o aparte de
V. Ext- no meu disCurso, sentindo-me honrado por ser a
minba po_bre e pequeníssima intervenção veiculo do
diálogo democrático nesta Casa.
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Queria mais uma vez merecer a

O SR. MÁRIO MAIA -

Pois não.

O Sr. José Lins- Quero pedir desculpas a V. Ex• por
não poder ouvir o seu discurso todo, porque- terlho que
sair neste minuto a fim de fazer uma víag"em ao Rio d-e
Janeiro, mas garanto que lerei o discurso de V. Ex• e darei a maior atenção às suas palavras.
O SR. MÃRIO MAIA - A ausência de V. Ex• será
apenas fí.Sicã, porque consideraremos a permanência es~
pi ritual de V. Ex• nesta Casa.
Concedo, com prazer, o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Mário Maia eu
gostaria que o nobre Senador José Lins, atê pela generosidade que lhe é muito característica, ouvisse, pOr um-ou
dois minutos, acho que não irâ atrasar ·a viagem de S.
Ex~. o aparte que quero dar. Eu nunca pretendi a impunidade, em absoluto. Mas vi nos apartes e no discurso do
nobre Líder do Go_verno a referência reiterada, expressa,
manifesta no sentido de que o Supremo Tribunal Federal
decida a questão. Ora, veja V. Ex~, a que ponto chegamos. Hoje, qualquer policial, qualquer membro do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, ou pior, da
Guarda Noturna pode bater à Porta de qualquer Tribunal e processar um Senador da República, sem permissão da Casa a que ele pertença. Imagine V. Ex~ que fo"i
quebrado todo o preceito, -desde a República, todo o poder, toda a competência de as Casas do Congresso darem
permissão Para que seus inembros sejam ou não processados. Observe que a Emenda 22, da Constituição Fideral, subtraiu das Casas do Congresso Nacional essa competência que é fundamental para a garantia da imunidade parlamentar, quer a material, quer a processual, ou
penal e transferiu essa competência para a Mesa e, à critério desta, o processo é sustado ou não. Aproveito para
dizer a Mesa por favor, não mande sustar o processo, eu
não preciso, porque estou convencido de que o Almirante é contrabandista, eu provei aqui em Plenário que ele é
contrabandista. Eu tinha que fazer esse pronunciarilento,
porque senão eu seria indigno-de voltar a me sentar nesta
Ban'cada, uma vez que fiz a denúncia desta Bancada.
Com que cara, pergunto eu nobre Senador, eu voltaria
ao Plenário para me sentar na Bancada do PMDB, ou
mesmo como poderia eu entrar neste Plenário se não fosse à tribuna exibir provas materiais, concretas, irrespondíveis da acusação que íõrmulei? O que me causa estranheza é esse desprezo dos nobres Colegas do PDS,
aqui capitaneados pelo Senador José Lins, pelo instituto
da prerrogativa parlamentar, não da impunidade, tanto
que me antecipa em pedir à Mesa, pelo amor de Deus, já
que tudo aqui é feito em nome de Deus, antes era ii:ivoc"ada a proteção de Deus, mas agora até as prerrogativas do
Congresso foram suprimidas em nome de Deus, é o Regimento que diz. Se fosse invocando a proteção de
Deus ... Estranho esse desprezo pelas prerrogativas e esse
açulamento no sentido de que um Senador seja levado,
acredito que não mais nas carretas do arbítrio, da ditadura, para as barras dos tribunais civis e militares. Se
isso prevalelecer, nobre Senador Mário Maia, dia virá,
não vai custar, em que não mais o Judiciário, mas o Executivo usurpe do Judiciário o poder judicante sobre um
Senador e um Deputado e, lá do Executivo , ele tranformado em juiz, em instância única e irreCorrível, se ado te
o procedimento de punir o parlamentar, sem direito de
defesa, como nos tempos do Al-5, por seus atas, palavras e omissões, no exercício do mandato, como foi o
meu caso. Nobre Senador, eu estranho, lamento, mas espero que, com o porvir, não para agasalhar impunidades
mas para manter a intocabHidade deste poder, que está
sem garantia de espécie alguma porque a Emenda n<1 22
da Constituição, promulgada sob a proteção de Deus e,
não invocando a proteção de Deus, retirou, desta e da
outra Casa do Congresso, qualquer tipo de-imull1dade.Eu lamento, no meu primeiro mêS de atividade nesta
Casa ter que assistir a atitudes, às opiniões promanadas
da ilustrada e respeitada Bancada do Partido Democrático Social, de alguns de seus membros, do Senador José
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Uns, do Senaóor-Odacir Soares, no sentido de que ocolega seja entregue não ao tribunal, não ao Judiciário mas
--que seja novamente endereçado às feras. :t uma pena, é
com pesar, com-tristeza que eu pronuncio estas palavras,
interrompendo o oportuno discurso de V. Ex'-. acredito,
tão oportuno quanto o meu. Muito obrigado.

iitsse aos-"AiiiúS àaTaSa, -do aparte de V. Ex• referente à
verdade que acabava de falar. Porque provado depois ficou, através do Diário Oficial, e agora por documento,
que V. Ex• não estava dando um aparte leviano ao meu
discurso.
Continuando, Sr. Presidente.

O Sr, José Lins :....... V. Ex• poderia me conceder um
aparte nobre Senador?

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• permite um aparte?

O SR. MÁRIÓ MA~A- Com todo prazer, nobre Senador José Uns.
O s_r. José Lins- Gostaria de Qizer ao nobre 'Senador
Fábio Lucena que é uma injustiça que ele comete em dizer que nós estamos contrã -as (fuuiliôades paflB.rilentares. V. Ex'- se engana inteiramente. Agora, se V. Ex• acha
que a impunidade, mesmo para nós, é boa coisa, realmente com isso eu não concordo. Estou de acordo com
V, Ex~. em que tem que haver um mínimo de impunidade. E nesse ponto os países maiS evoluídos do mundo nos
dão exemplo, o que não é possível é a imunidade total,
aquela que leva à irresponsabHidade.

O Sr. Fábio Lucena- Permite V,

Ex~

um aparte?

O SR~ MÁRIO MAIA - Agradeço a intervenção de
ambos os colegas Senadores ..
O Sr. Fábio Lucena -

dor José Lins se retire?
-

Permita-me, antes que o Sen3.-

O SR. MÁRIO MAIA- Então, _concedo-lhe o apar-

te.
O Sr. Fábio L_ucena - Nas grandes democracias, nas
democracias de verdade, quem julga os membros do Parlamento é o prOPTío Parlamento.

O SR. MÁRIO MAIA- Muito obrigado nobre Senador Fábio Lucena.
"É cj_Ue, ln felizmente, apesar de o AI-5, que _cassou o
mandato de inúmeros representantes do povo, e aqui estão dois exemplareS, que suspenderam os direitos políticos de milhares de cidadãos, ainda está, senão pesando,
pelo menos obscurecendo como uma sombra, como uma
noite ilegra e tenebrosa, as liberdades públicas e representativas neste País. E nós, que estamos chegando aqui
na mais alta corte legislativa do País, estamos sentindo
esta pressão, estamos sentindo esta limitação de enxergar
o hoü4.onte porque a noite ainda é muito escura e a manifestação de nossos adversários, qúândo o discUrso é
um pouco mais veemente, quando as verdades são postas
timidamente à tona, então se nota um mal-estar como V.
Ex• e o nobre Senador Hélio Gueiros acentuaram.
-- - Más nós precisamos nos acostumar novamente ao debate franco, responsável, como V. Ex•, nobre Senador
Fábio Lucena, acaba de provar com a lição que nos dá
de responsabilidade e legítimo representante do povo
amazônida, não só do Amazonas, digo que V. Ex•, aqui
ileSta tarde como naquele aparte, falou por todos os
amazônidas, porque deu conseqUência documental daquilo que, naquele momento, até a Mesa do Congresso,
de uma maneira emoCional, ficou perturbada, porquanto
quando V. Ex• fazia uma afirmãção da mais alta gravidade, e quando a fazia é porque sabia que podia provar,
como provado ficou através da copiosa documentação
que V. _Ex~ acabou de apres_entar ao Plenário desta augusta Casa. V. Ex~ também mostrava com fatos irrefutáveis que um ex-colega dos que aqui estão, e presidia esta
Casa, assinara atas de violência, quando Ministro, contra cidªdãos brasileiros, sendo co-autor dos atas de cassação de mandatos.
Então V. Ex~ fazia uma afirmação verdadeira, provada no _Diário_ Oficial, que lá estava a assinatura do Sr.
Jarbas Passarinho cassando mandato de inúmeros colegas seus e citava, também, que S. Ex' tinha recebido o
- pagamento devído, o julgamento ne&Ssárío p"elo poVo
do Pa,rã, não tendo sido eleito.
Bastou para que os nossos adversários, através do
Vice-Lider Lomanto Júnior, assomassem a tribuna para
fazer um discurso, que foi uma tempestade num copo
d'água.
Mas aquele discurso atingiu a sensibilidade da Mesa a
ponto d~_ ela se perturbar e pedir a retirada que não cons-

O SR. MÁRIO MAIA - Um momento, Senador.
Permita-me prosseguir um pouco mais no meu discurso e
darei. com prazer, o aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
A UnB, praticamente. nada mais tem de sua estrutura
original impressa pelo ilustre educador Darcy Ribeiro,
quando os professores dispunham de condições estáveis
e dignas de trabalho e uma participação democrática no
processo decisório da vida da Universidade, alicerçada
num beln estruturado projeto de carreira docente.
Com muito prazer concedo o aparte ao nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Lamentavelmente, Senador, nós teremos que retornar um pouco ao assunto que
não diz bem de perto a esse problema da Universidade
de Brasília, e sim ao discurso do Senador Fábio Lucena,
porque vejo aqui, repetido, várias vezes, que as provas
trazidas são itreftifãveis. Nós veremos se são irrefutáveís
ou não daqui a alguns dias. Nós teremos que dar prazo
para a resposta do acusado. Na nossa vida pública nós
estamos, a cada instante, vendo e ouvindo acusações que
pa-recem irreflitávek Nós vemos exibição de supostas
provas que parecem irrefutáveis. Mas, logo em seguida,
quando a defesa é feita, aquelas provas se esvaem; nada
fica. Fica comprovada a lisura dos atas dos que foram
acusados apressadamente. Não tenho condições aqui de
fazer a defesa do acusado. Mas acho que nada pode ser
considerado irrefutável antes de vir a defesa. Então, vamos aguardar a defesa antes de dizer que o acusador está
com a razãO.
OSR. MÁRIO MAIA- Agradeço o aparte de V. Ex.•

O__S_r: Hélio Gueiros -_Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Com muito prazer, nobre
Senador Hélio Gueiros. Vejo que o meu discurso está
ainda na primeira página e vai ser dificil concluí-lo.

O Sr. Hélio Gueiros ~Acho apenas que o nobre Senador Jutahy Magalhães está invertendo as posições. Não
foi o Almirante que foi chamado_às barras da Justiça.
Quem está respondendo processo no Supremo Tribunal
Federal não é o Almirante. Quem está respondendo processo no Supremo Tribunal Federal ê o nobre Senador
Fábio Lucena.
O SR. MÁRIO MAIA -

Que denunciou o delito.

O Sr. Jutahy Magalhães- S. Ex~ já estâ respondendo?
O Sr. Hélio Gueiros- S. Ex~ é que é Paciente, S. Ex'- é
que é a vítima.
O Sr. Jutahy Magalhães- A h! É a vítima, não é? O
acusa_d_or_ _víra vítima, agora.

O Sr. Hélio Gueiros - S. Ex• é que ê a vítima.
O Sr. Jutahy Magalhães- h, realmente, quem estâ invertendo a situação sou eu.

O Sr. Hélio Gueírõi - S.

Ex~

ê rêu.

O Sr. Jutahy Magalhães - ~réu porque fez uma acusação que não está comprovada e ilão sei nem se já é réu;
há um processo em andamento, não sei se já foi aceito
pelo Supremo, mas; se foi, S. Ex'-, é réu por uma acusação que fez, que não está compmvada.
O SR. MÁRIO- MAI.i\ - Sr. Presidente, eu estava
dando o aparte ao Sr. Senador Hélio Gueiros.
O Sr. Hélio Gueiros- Insisto nessa malícia do PDS de
sempre procurar inverter as posições._ Quem foi aCusado,
quem está, agora, respondendo processo é o nobre Senador Fábio Lucena. O Almirante, até agora, não sofreu
coisíssima alguma. Está, como se diz na gíria, "por cima
da carniça", chamando ·a nobre Senador Fábio Lucena e
tentando intimidar, por meio de processo lá no Supremo.
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O Sr. Jutahy Magalhães- Realmente, ser acusado na
sua honra não significa n-ada para alguns, para outros a
honra ...
O SR. MÁRIO MAIA -Sr. Presidente, peço que garanta o aparte que concedi ao nobre Senador Hêlio
Gueiros.
O Sr. Hélio Guelras- Então, continuando com o meu
raciocínio, era S. S• que tinha que vir se defender das
acusações feitas, de que teria sido um leviano, um caluniador, um injuriador, um difamador. Então, o nobre
Senador Fábio Lucena está se defendendo aqui e o Armirante, até agora, não fOi incomodado e~ nada. Fez umas
piruetas por aí, na venda desse carro, uma verdadeira
novela, andou para cima e para baixqc, virou e coilsegriiu
atê que a PROCONSULT o ajudasse, lâ no Rio, e ninguém encontra esse carro mais,- a essa hora, d_epois que o
nobre Senador Fâbio Lucena denunciou o_s fatos.

O SR. MÂRIO MAIA--Certamente, a esta altuiã., o
carro deve estar sob as ãguas do Rio Negro.
O Sr. Hélio Gueiros- Cntão era só isto que eu qUeria
esclarecer a V. Ex•, para insistir nesse direito do nobre
Senador Fábio __ Lucena, a legitimidade do pronunciamento de S. Ex' aqui nesta Casa.
O SR. MÁRIO MAIA- Mais uma vez insiro o a parte de V, Ex' ao meu discurso.
Continuo, Sr. Presidente~Hoje, a Universidade de Brasília, é uma ilha dentro do
sistema universitário brasileiro. ~ uma Universídade
anacrônica, com normas impostas e mantidas de cima
para baixo pelo poder central encarnado pela reitoria,
que, atualmente, se constitui no único e absoluto poder
dentro da Universidade como interventor que é e não
reitor. Isto porque_ a UnB não conta com qualquer siste-ma de representatividade.
Sr. Presidente, hoje, a UnB, tem a sua Associação dos
Docentes, a ADUnB, cuja criação encontrou forte resistência por parte de sua direçào, atravês de ameaças e perseguições a seus dir1geiltes. Haja vista a tentaiíYa- reCente
de demissãO do ex-presidente daquele órgãu, que liderou
a greve no ano passado. Além disso, os prõfessOres dã.
ComiSsão de Negociações com a Reitoríã-e os atuais dirigentes da ADUnB tiveram seus processos de enquadramento ou acesso estranhamente sustados e extraviados.
Hã mesmo uma queixa generalizada _dentro-da UnS-segundo a qual só são promovidos a Professores titular-es
os adesistas do sisiemã. reinante.
Como os Srs. Senadores sabem, ã. UnB mantém cerca
de 50% (quase400 professores) na qualidade de professores colaboradores, muitos deles com mais de lO anos de
efetivo exercício no magistério. São professores marginalizados, não integrantes do quadro da UnB, não obstante desempenharem as mesmas atribuições e funções dos
professores do quadro. Têm os mesmos deveres desses
mas não usufruem dos mesmos direitos.
Seus contratos -ncam sujeitos ao arbítrio da reitoria
que os renova anualmente quando bem entende. Ano
após ano, esses professores vivem sob o signo da total
instabilidade, trabalhando_ sem as minímas condições
psicológicas exigidas para a árdua e desgastante tarefa de
ensinar.
Além do mais, esses professores colaboradores não
possuem qualquer chance de melhoria ou promoção.
Suas carreiras não oferecem acessos. Há professores que
há mais de 10 anos não tiveram qualquer promoção.
Não têm, ainda, direito à licença sabática nem ao exercício do voto. E tudo isso, mesmo depois de o Ministro
Rubem Ludwig haver extinguido a categoria de c~labo
rador nas universidades federais.
Até hoje, a UnB não tem um Projeto d_e Carreira. Não
existe concurso nem narinas claras para a contratação
ou estabele_cimento de níveis para os professOreS. Estes
são sugeridos pela Comissão de_ Enquadramento e pelo
Conselho de Ensirio e Pesquisa, órgãos constitufdos por
professores de total confiança da reitoria.
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Dessas dedsões os professores da UnS não têm qualquer participação. 1:: o autoritarismo institucionalizado
do sic volo, sic jubeo dos ditador~, "assim qut:ro, assim
querei". Tudo é decidido pela alta cúpula da UnB. Em
conseqUência do regime reinante na UnB, os níveis são
atribuídos de acordo com a vontade da reitoria e o aproveitamento neles depende unicamente dos critérios estabelecidos pela mesma Reitoria. Professores há sem titularidade e com currículos pouco expressivos ocupando
altos cargos, enquanto professores com riquíssimos
CUrrículos e portadores de altíssimos títulos estão em
p_9stos- sem ch<:t_ncede_a~esso, perceQendo salários sem
perspectivas de qualquer melhoria. Isto sem falar nas
aineaças dÕ jubilamento para os Hdei-es eStudantiS~ b O
r~gim~ d~ !ntímidªção e da prepotência.
To_Qavia, a aber_tura democrática Ç()m que acenou o
Presidente João Figueiiedo.Para o ·pa-ís, deu novo ânimo
aos professores para que prosseguissem em sua luta pela
deinoCratização da UnS e por melhores condições de
trabalho para o seu Corpo Docente. Foi quando, após
longos 18 anos de arbítrio e de soluções de força, os professores da UnB declararam-se em greve, no ano passado
e o fizeram, fundamentalmente, por dois objetivos:
a)

pelo enquadramento dos professores colaborado-

res;
b) por um projeto democrático de carreira do corpo
docente.
ComO to-dos se recordam, após 33 dias de greve, depois de muitos debates e graças à intermediação de desembargadores, ministros e parlamentares, foi assinado
pelo Magnífico Reitor da UnS um acordo e-a greve foí
suspensa.
De conformidade com os expressos termos do acordo,
o_Reitor da_ UnB concordaria em:
I)_ designar nove membros para comporem a Cõmissão Paritária;
2)_ que os professores elegíveis deveriam_ ser Titulares, Adjuntos ou Doutores;
3) que os citados professores seriam designados na
}:>riillei"ra reunião mensal do COnseJhO-Diretor~
4) que, no tocante aos processos de enquadramento,
os pedidos já existentes deveriam ser apreciados pelarespectiva Comissão e decididos pelo Conselho de Ensino e
Pesquisã;
5) que seria observado, como requisito relevante
para o enquadramento, o tempo ci:e serviço do Professor
na
6) que seriam devidamente apreciados os pedidos de
acesso, isto é, a progressão funcional, para os professores que já estavam enquadrados;
7) que seria reconhecido o direito de voz aos Professores Colaboradores nos colegiados departamentais;
.8) que o não-enquadramento do professor ·não implicaria sua dispensa do Corpo Docente da UnB;
-9)-que o Projeto de Carreira deveria ser amplamente
discutido por todos os professores.
Estes, os termos do Acordo firmado em 3 de dezembro
de 1982. entre os professores e _o Magnífico Reitor.
Durante o período de férias escolares, porém, a Reitoria da OnB resolveu fazer "tab-ula ritsa" doS tópiCos daquele acordo e, além de induzir o Conselho Diretor a
não refúendií..:lõ, acabou por votar contra o acordo que
assinara. A confiabilidade nos compromissos assumidos
pela Reitoria da UnB não mais existe por parte dos professoreS-e:Ulunos porque sua autoridade maior não soube
honrar a palavra empenhada em um documento de tamanha relevância.
-Ã ruptura do Acordo, pela Reitoria, veio chocar profundamente a todo o magistério da Capital do País e ao
corpo discente da UnB. Por este motivo, muito a contragosto, os professores da UnB se viram na contingência
de retomar a greve do segundo semestre do ano passado,
jã que, na realidade dos dois fatos constituem dois moméntos de uma situação: atualmente presentemente total

una·;

.
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desrespeito pelo competente e laborioso Corpo Docente
da Universidade.
.
Ai estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os fatos reais
da crise que domina a UnB, e seus verdadeiros responsáveis.
Foi descumprido, sem qualquer explicação, Um Acordo solenCmeUte firmado entre mestres de uma Universidade e seu Reitor. O rompimento foi total. Hoje, passados quatro meses, da assinatura do Acordo, o Reitor
consegue do Conselho Diretor da Universidade a recusa
das listas tríptices votadas pelos professores e, se antecipa ao projeto de carreira ;Jtravés de uma Instrução da
Reitoria baixada intempestivamente Com a anuência do
Conselho de Ensino.
Esta manobra envolvendo o Conselho Diretor, por si
_s_ó_, constílui a ritais flagrante violação do Acordo. E o
que é_ pior; a rejeição das listas foi obtida mediante o_ denigramento da reputação de ilustres professores dignos e
honrados.
Sr. Presidente,

O inovimenlo dos docentes da UnB visa-a extiriÇã.o da
categoria de professor colaborador, fato que, como já o
dissemos, já ocorreu-há muito tempo em tõdas as uniVersidades federais regidas quer sob regime de autarquia,
quer como fundações. Os professores da UnS se batem,
com inteira Justiça, pela elaboraç-lo d~ um projeto de
carreira docente para a Universidade, vasado em moldes
democráticos.
A busca do diálogo e do entendimento não tem faltado em momento algum aos professores da UnS.
Cremos, Senhor Presidente, que a crise ora enfrentada
pela UnS, decorre, remotamente, das falhas da atuallegislação referente à escolha dos dirigentes de nossas universidades, falhas que o eminente Senador Humberto
Luc_ena procurou sanar com a apresentação de projeto
-de lei, mandando excluir as fundações de ensino superior
do âmbito da aplicação da celebérrima Lei n9 6.733,
aprovada por decurso ao final da sessão-legislativa de
1979 e que vem se constituindo no grande gerador de crises na administração de nossas universidades.
Sr. Presidente,
Numa demonstração fnequlvoca de boa vontade e empenhada em que haja um concenso para a superação da
crise da Un B para cuja origem não concorreu, em momento algum, a Assembléia Geral da Associação dos
Docentes da UnS (ADUnB) aprovou ontem, ãs 9 h, por
61 votos favoráveis a 45 contrários, o acordo celebrado
na madrugada de terça-feira entre a Reitoria e a Comissão de intermediação, mas a greve não acabou ainda, Sr.·
Desta feita, porém, por jâ se encontrarem esCarmentadõs com as_ negaças e a má vontade manifestadas ante-riormente pela Reitoria, os professores s_ó retornarão às
aulas após a assembléia marcada para às 9 h 30 min, ele
terça-feira próxima. Eles aguardam que o Conselho "õiretor da UnS aprove, hoje, sexta-feira, a nomeação de
nove professores para a Comissão de Enquadramento,
conforme os termos do acordo.
Basicamente, o acordo prevê a nomeação de nove
membros da Comissão a serem extraídos da lista tríplice
oferecida no ano passado. A nomeação se dará por seis
meses, r)eríodo após o qual se realizará "riova eleição, na
qual se poderão ser eleitos professores titulares.
O acordo, Sr. Presidente, reconhece, ainda, que o proFessor Volney Garrafa ausentou-se do País sem autorização e deverá, por isto, restituir as importâncías ·ilegalmente recebidas a título de salário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O impasse criado na UnS precisa ter um paradeiro.
Sua solução é questão de Justiça, de bom senso e de boa
vontade.
A existência, porém, da crise, trouxe uma grande
lição: _~'No momento em que o Brasil vive buscando uma
via democrática que canalize as ansiedades acumuladas
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durante tantos anos, é preciso qu_e_se-diga, mais uma vez,

alto e bom som, que muitas experiências fracassaram nos
último::. ano~ devido 1,micamentc ao autoritarismo intra-:
duzido no País, que infelizmente, deixOu também, marcas profundas na área do__ensino. E nesta área, além do
autoritari~mo, uma centralização excessiva veio infeHzmcnte colocar o ensino, às vezes, sob um único coman-

do, destruindo metas, sucrifi_cando a educação, edu_cado-

res e administradores. Tudo isso preçisa mudar Sr. Pre-sidente, Srs. Scmtdores para o bem da inStrução em n-ossa
terr:.l.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Martins Filho.

O SR. MARTINS FILHO (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Abertura política tem Sido um tema necessário. t o
próprio oxigênio de que se alimenta o Parlamento.
Quantas vozes têm-se levantado nesta Casa, de Governo e de Oposição, para enaltecer o instante histórico da
transição do autoritarismo -à democracia, obra maior e
bastante do Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo.
·Afirmei, de minha parte, antes e depois das eleições de_
15 de novembro, que, se nenhuma outra conquista conseguisse realizar o Govern_Q_Figueiredo, apenas esta, a da
abertura democrática, o justificada plenamente e lhe garantiria um lugar de honra, entre os mais eminentes governos da história da p<itria.
Afirmei-o e reafirrno-o, poíS democracia é a mais alta
e a mais nobre aspiração de todo povo civilizado.
Abertura política, porém, envolve fundamenüilmenfe
um retorno pleno ao Estado de Dire:ítO,--Ou Seja, à plena
legitimidude da lei e à suprema autoridade desta, como
regra de relacionamento entre todas as Instituições, principalmente o Estado, com todos os cidadãos.
Es.sa dimensão da abertura, que diz respeito diretamente ao dia-a-dia do homem comum, da gente do povo,
predsa <>er cuidada com mais a_cura_d_o desvelo. pois nela
e somente ne_La,_s_erá consumada a r_~zão de ser da democracia.
E não se a conseguirá sem um esforço vigilante de todos os brasileiros, defendendo seus direitos às últimas
conseqüências e revelando o arbítrio onde se manifeste,
para que seja extirpado do corpo da nação, como se extirpa um c:lncer.

A nl7ào deste pronunciamento é revelar uma comunidade brasileira que cm plena aurora primaveril da democráciu emergente no Pais, está sendo vitimada por um
bando urmado, c~vado no mais negro arbítrio, revivendo
verdudeiras cenas de cangaço.
Para tristeza minh:J, refiro-me a Umarizal, cidade coidata. de gente tão boa, lançada gratuitamente num purgatório sem fim.
Esse bando, que se veste com a farda da briosa polícia
militar do Rio Grande do Norte, mas nà_o se confunde
com a corporação, que apelida seus sequazes com títulos
res_ervados às pô:ltentes e às graduações do glorioso _exército nacional: tenente, sargento, cabo e soldado, mas que
desonram tais títulos que recebe do erário público, o soldo a que não faz jus, Para defender a integridade dos cidadãos. Esse bando de celerados vem assumindo notoriedade pela irresponsabilidade, crueldade e insensatez
com que se porta perante a comunidade umarizalense.
Denunciei, por escrito, ao secretário da segurança
Pública do Rio Grande do Norte e ao Exm'i' Sr. Minis_tro
da Justiça, uma série de ocorrências, das mais graves, enM
volvendo esses indivíduos.
Sei que o Ministro deve estar tomando as providências
pertinentes,-pois homem honesto, de rica formação humanística, sensivel aos problemas do povo, como poHtico que é, não se omitiria diante da situação denunciada.
Sei, também, que dadas as várias instâncias a que está
ufeta a questão. não pôde o Sr. Ministro tomar providências cabais, antes de esgotados os recursos dos escalões inferiores.
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Ontem à noite, aconteceu, porém, um fato que me
obriga a esta denúncia à nação brasileira da trfbuna do
_S:en<td-o, porque se não forem tomadas medidas definitiVas~ -a Situação poderá se tornar incontrolável.
O tenente João Pinheiw Bezerra Cavalcante, chefe do
destaca~~~to local, comanda.ndo seus capangas, invadiu, à força de metrU.Uladora, revólveres e escopetas a Escol à ESt.idual de 1~> e 2Q~ graus- 11 de Agosto, pondo e'm
rlSco aS vidils de centenas de criailças, e a SoCOS ·epontaM
pês, ele e seus cabras, retiraram da sala de aula, em plena
aih·idade letiva, o aluno Carlos Fonseca, de 16_aoos_de
Idade, filho de Raimundo Leite da Fonseca, gerente da
loja "A Sertaneja" de propriedade do vice-governador
Radir Pereira, meteram-no em carro de preso e_com ele
rodaram, por mais de três horas pela cidade, para ao final, jogarem-no no calabouço, até a madrugada.
Na.cadela o bacharel Françisco José Bandeir.~. de Almeida, Ddegado de Polícia, deu cobertura aos celerados
~-e- prendeu o menor, demonstrando ser analfabeto em
leis, _apesar do título; mau çid_adão e autoridade arbilE_ária e i~~~E_eten~---________
_ ____________ _
Não é de se admirar que taT aconteça.
_
--O--Secretário da segurança Pública, Cel. Delegado,
Chcfe_de Polícia do Estado, como tal, foi cientificado das
anomalias que vinham ocorrendo com seus subordina-dos,_ ao invês de tomar as providências que lhe competi~m para corrig~~las, tem. apresentado deplorá~el exem.j;Jo~
.
. ·-- . . .
No último dia 7, compareceu a Umarii:al e, num frontal desrespeito ao regulamento disciplinar da corporação
a que pertence, permaneceu até altas h_oras da noite no
bar d~ posto de gasolina do Sr. Dino Alencar, bebendo
:eom costumas~s paus d'água do munidpíõ, !"ia pres-e_I):Ça
de pr;Ças- e graduã(h)s, que lhe davam cobertura.
Tal foi a esbórnia, que, nessa noite, um dos companheiros de copo do Sr. Secretário atropelou e matou o
Sr. R;ii:fuuildo Caboclo, ordeiro cidadão do municfpio,
quando trafegava com sua montaria pelo acostamento
da estrada UmarizaljOlho D'Água dos Borges. Dizem
que- houVe preineditaçUo.
Preside·nL-e; .s·rs. sen.ádores, apelà. aos- homens
respnsáveis desÚl RePública- que coloquem- imediato
cobro nessa sitUaÇãO~ para- não vermos maus brasileiros
desmancharem com os pés, o que o Presidente João Baptista de Figueiredo vem construindo, a duras penas, com
as·màos.- - ----- -

.-sr.- -

Era o _que_ tinh0o1 a a\'.?er,

~·

Presidente. (_Muito bem.')

O SR. PRESIDENTE (Rairii'J.Indo Parente)- Concedo-a palavra ao nobre _Senador HeiiD Gueiros.

O SR. HÉLIO GUEIROS (Pronuncia 1..' seguinte disM
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiQ_e11te, Srs. Se-nildorcs:
- AlteiO -minha v-oz, -neste plenário, hoje, par<1 reveTenci:ir a-memória de uin ex-úite&rante desta Casa, cujo priM
meiro centenário do seu nascimento se comemora amanhã. QuerÓ me refefir ao ex-Senadoi S"ehãstião- Archer
da Silva.
Nasddo em São Luis do Maranhão, a 26 de m&rço de
1883, co_meço1.,1 a su.a vida pública, Sr. P_reside_nte e Srs.
Senador_e:s, como vereador, e!Tl 1914, nQ Município de
Codó. no Estado do Maranhão,
- Foi, depois, Prefeito de Codó; depois, Deputado Estadual; em seguida~ Governador do Estado do Maranhão
e~ depois, eleito Senador da República pelo mesmo Esta·
do e reeleito Senador da República pelo Máia-nhão.
-· t, assim. um homem público _de carreira regular, que
teve oportunidade de dar .ao seu Est.~do u_rna cplabo:
ração preciosa, estendendo, também, essa sua colaboM
rnção ao País, quando, por 16 anos consecutivos, pertenM
ceu a esta casa.
Durante a sua administração como Governador que
foJ logo após a redemocratização do País, em 1945, ele
realiiou- um tnibalho patriótico e profícuo em favor do
Mamnhão, mantendo rigorosamente em dia o paga-mento do funcionalismo e realizando obras meritórias no setor dos transportes, da educação e da saúde.
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Aqui, nesta Casa, partldpou de várias Comissões Técnícas e teve também oportunidade de integrar a Mesa
desta Cas!.l.
É, assim, um homem público que merece o nosso reconhecimento e o nosso r.espeito. E creio que a passagem
do primeiro centenário do seu nascimento é uma ocasião
oportunaPãra cjue esta Casa mostre que nâ.o se esquece
daqueles que, realmehte, trabalharam em prol do Brasil
e dos seus Estados.
Creio que o exemplo dele é bem atual, porque ele foi
um homel1}_público,_como eu disse, que fez uma carreira.
E, quero expressar uma opinião de que, talvez, alguns
dos males do a tua! momento político nacional seja a improvisação que está havendo na vida púbHca brasileira,
n_ão só nos_ocupantes do Poder Executivo, como também no Poder Legislativo. S. Ex• fez uma carreira deVereador, de Prefeito, DePutado Estadual, Governador e
de Senador.-Enlão, ele fez curso primário, secundário e
superior, até atingir ao ápice da sua carreira aqui nesta
Casa.
Não sou cóntra, Sr. Presidente, absolutamente, aqueles que tenham a sua vocação despertada um pouco tardiamente, .ou tiveram oportunidades, também, _um pouco mais tarde._Mas, quero dizer que é mais seguro para a
Nação contar com a coluboração daqueles que fizeram a
carreira completa de homem público.
Por outro lado, o seu exemplo, tambêm, de, realizando uma administração profícua no Governo do Estado
do Maranhão, mantendo em dia o funcionalismo e reali·
zando obras de infra-e:strutura a todas as comunidades
do Mamnhão, é, também, um bom exempio, porque o
que se está vendo, nos dias de hoje, é que a maioria, ou
grande parte dos Estados brasileiros estão num sufoco finariCeiro, com o Tuncionalismo atrasado e sem a realização das obras públicas, com o detalhe de que, naqueles
tempos, Sr. Pre.íiidente, Srs. Senadores, um Governado•.
como um Prefeito, sô dispunha de recursos locais próM
prios e, hoje em dia, os governos dispõem de verbas federais, dispõem de fundos de participação e tanta coisa a
ma1s_._No entanto, aqueles antigos administradores mostravam que eram mais sábios e mais zelosos no manejo
ou na administração dos dinheiros públicos, tanto que
conseguiam realizar seus objetivos e suas_ promessas com
os recursos locais.
Ê, portanto, Sr. Presidente, uma homenagem que acho
justa e creio que, reverenciando a memória de Sebastiã_o
Archer da Silva, que deixou dois filhos, que também militam na politica,_c_omo Reny.Arcber, que já foi Presidente do Banco da ,\mazônia e já, também, ocupou a bancada desta Casa, e Renato Archer, que já foi Deputado Federar. ·Na memória de Sebastião Arche~:, homena_geio e
reverencio essa plêiade de antigos administradores do
Brasil, que continuam sepdo um_ exemp)o para o Brasil
_
de hoje.
Era o_ que tinha a ~izer, Sr. Pres.idente. (Muito bem.')
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A decisão do ilustre Scnudor Aderbal Jurcma de, nu
qualidade de relator' da Emenda_ Constitucional, de autoria do eminente homem público. o exMSenador 1\:lauro
Benevides, de acolher essa proposição, dando-lhe_ parecer favorável, é um sintoma altamente encomjador e um
passo decisivo na caminhada enccta_da_e_m busca da prática completa da democracia, elegendo em todos os
níveis nossos governantes.
A ComUnicação que fez, segundo noticiário da im-préti'Sâ de liójc, à liderança e direção do PDS, representa
Umã ·afirmaÇão e alinhamento do Partido do Governo
com os ideais defendidos pelo Senhár Presidente da República, em seu juramento de fazer deste País uma verdadeira democracia.
Segundo ainda noticiam os jornaíS, a Direção Nacional do PDS irá decidir sobre a posição assumida por
aquele nobi-e Parlamentar, e estamos todos certos de que
seu -ponto de- vlsta terá inteira acolhida por parte dos dirigentes de seu Partido, uma vez que, nos dias de hoje, a
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eleição di reta dos prefeitos conta com o consenso de to·
das as camadas sociais do País.
Com esta medida, aprovada pelo Congresso N ac:ional,
e a exclusão dos MunicípioS--da área de Segurança Nacional, teremos decidido por uma representação efetiva e
legítima para todos os nossos Municípios e devolvido ao
povo dessas comunas_ o elementar direito de eleger seus
representantes e dfágentes.
É o que esperamos, confiantes no patriotismo e no
alto espfríto cívico de todos os altos dirigentes do Partido Social Democrático, Outro assunto me traz à tribuna,
Sr. Presidente;
Somente um ·reajuste realista para todos- os assalariados (funcionários públicos e trabalhadores) poderá per-·
mitir que os aumento:; que vêm num crescendo assustador sejam absorvidos pelas classes trabaJhadora_s e produtivas de nosso País.
Cõrri uma iriflilção no corrente mês de lO por cento,
com a 13• desvalorização do cruzeiro, nestes três primeiros meses do ano, com o aumento das prestações da casa
própria num percentual "que se prevê superior a 100%,
não será com o aumento parcelado de 70% para os funcionários públicos e os reaJuStes semestrais estabelecidos
para os trabalhadores que os assalariadQs irão supoitar
tantas majorações, que não são de sua responsabilidade,
mas _conseqUência de desacertos governamentais e, portanto, de exclusiva responsabilidade do Poder Público.
Além da implantação imediata do reajuste r~_al, é necessário que se ponha fim, imediatamente, ao achatamento salarial das diversas categorias, inclusive das que
percebem acima d_e. lO sal~ri9s mínimos, para que se possa conseguir novamenle o 'reempreg-o e a abertura de milhares de firmas--çorilerciaiS e industriais, que fecharam
suas portas em conseqUência da falta de compradores, e
que vêm sendo vítimas de várias restrições que, dentro
em pouco, se não se modificar este estado de coisas, acabarão por instituir salário único para todas as categorias
profissionais.
- --- -- É grave o momento, e a solução tem que ser encontrada dentro de nossas fronteiras, modificando-se a política
econômico-financerra -arua1, reformaifdo a_lei salarial e
devolvendo aos assalariados o poder aquisitivo capaz de
suportar as taxas inflacionárias e o custo de vida, e, ao
mesmo tempo, assegurando a volta ao tra_b_.alho dos desempregados, com a reabertura das fábricas e casas comerciais, fechadas em conseqUência do estado de insolvência a que foram levadas pela orientação oficial.
Este o apelo que formulamos às autoridades de nosso_
País, preocupado que estamos com o que pode acontecer
diante de tantos desempregos e que já agora atingem Estados, Municípios e- até Ministérios.
Que Deus ilumine nossos dirigentes neste momento
tão difícil e que as providências não demorem, são nossos votos e nosso apelo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy_Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A perspectiva de mudança da política florestal brasileira, tal como idealizada pelo anteprojeto_ do_ Executl~o.
enviado ao Congresso Nacional, embora imbuída dos
melhores propósitos, tem- sidO vista Com certa apreenSão
por parte de alguns reflorestadores do Nordeste.
Ressalta da exposição de motivos do_Min_istério_Competente ao Presidente Figueiredo que o atual Código
Florestal e a primeira Lei de Incentivos tiveram grande
repercussão econômica e-social no País, mas o fato da
amplitude com que foram concedidos os incentivos_fi~
cais concorreu para uma dispersão de recursos, através
de plantios mal sucedidos, de abusos _realincios por empresas inidôneas ou de florestas em utHidaçle econômica.
A época de sua formulação aquela política se voltou
para a aplicação da madeira como base para indústrias
tradícíoflãís consumidoras e para empreendimentos independentes, que se instalaram sob a expectativa de futuro aproveitamento,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção !!)

Entretanto, com o advento da crise energética, urge
que se promova uma retomada rápida da posição de importância que tem o produto florestal como fonte de
energia, com a correspondente substituição de produtos
energéticos importados.
O anteprojeto em questão, pretende exterminar os empreendimentos florestais de produtividade duvidosa e incentiVar aqueles que comprovem seu destino industrial e
sua economicidade.
E, na sua projetada normatividade, tem sido constestudo em nossa Região. Tomamos ciência, por eXeinplo,
de algumas considerações a ele feitas pelo Conselho dos
Presidentes das Associações de Reflorestadores do Nordeste, na pessoa do Sr. José Airton Moreira Angelim.
Como representante da Bancada nordestina nesta Casa, sinto que· é nosso dever chamar a atenção dos nobres
parlameritaies sobre os possíveis prejuíZos que, segundo
os_ especialistas, traria ao Nordeste a lei em projeto, caso
fosse aprovada sem alter3ções pelo Podú Le8fsl?tivo,
Segundo o documento citado, elaborado pelos reflorestadoreS nordestinos, o teXto projetado mantém a
atual sistemática dos incentivos fiscais ao reflorestamento somente até 31 de dezembro i:l.e 1984.
Em lugar dela estahelect!-no't'a-Política que visa ap-oiar
a atividade direcionada exclusivamente aos segmentos
económicos ligados à siderurgia, à indústria de papel e
celulose e à indústria de madeiras processáveis mecanicamente. Por este novo sistema o liffiite d_os incentivos .é fixado em 25%, independentemente da localização doS
projetOs, quando pelo atualmente vigente há uma ostensiva preferência aos empreendimentos realizados no
Norte e no Nordeste, que são os únicos a se beneficiarem
da dedução de 25%, enquanto os plantios semelhantes
realizados em outras regiões do Brasil só admitem uma
redução máxima de 17,5%.
' O mesmo texto afirma que o ateprojeto exclui, por
nem sequer mencioná-lo, o reflOrestamento à base de
frutíferas, atingindo, conseqUentemente,- a cerca de 500
pequenas empresas do setor, localizados_ no Nordeste Setentrional, que s_e_dedicc.m à cultura do caju e do côco em
razão da natural vocação dos solos e do clima daquela
região, mas também devido à falta de condições de participação em projetas de essências florestais, Pelo seu diminuto porte e a falta de um mercado comprador de seus
produtos florestais. Alegam as empresas nordestinas interessadas que a alteração projetada na distribuiç_ão dos incentivQs n_ão tem
em vista a redução progressiva dos subsídios, em virtude
da séria crise econônlíca nácional, mas; tão-somente, o
redirecionamento dos recursos para privilegiar, em
maior escala, as grandes emPresas siderúrgicas, ãs iüdústrias de papel e celulose e as de beneficiamento mecânico
de madeiras.
Desta maneira, os novos setores beneficiados teriam,
além das vantagens diretas (via incentivos fiscaiS), indiretos incentivos creditícios, dispensa de reposição das florestas exploradas, dada a sua condição de cgnsumidores
de produtos florestais, bem como anistia quanto ao passivo de reposição florestal a que estavam legalmente
obrigados.
Os ieflorestadores nordestinos postulam a manutenção das prioridades do GOverno Figueiredo, tais
como apresentados em 1979 e que incluíam a garantia da
aplicaÇâO,- nO Nordeste, dos recursos dO FISET- FLO-

RESTAMENTO E REFLORESTAMENTO, de 30%
em 1980, 40% em 1981 e 50% a partir dC 1982 (no -mínimo), bem como a inclusão entre as prioridades nacionais
do setor de reflorestamento incentivado das culturas de
palmâceas e frutíferas para as Regiões Norte e Nordeste.
_Com-o tántOs outrOs, ta.mbêm penso-que-o GOverno
Federal não deveria permitir que o Nordeste, que há
apenas 4 anos se beneficia destas vantagens, venha a
perdê-las para, como de costume, favorecer o desenvolvimento sempre maior de outras regiões menos carentes.
Pequenas empresas genuinamente nordestinas
habilitaram-se aos benefícios_ depois de memorável decisão do Presidente Figueiredo, em setembro de 1979, perante o Conselho Deliberativo da SUDENE.
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Estão em fase inicial de atividades, sofreram os
problemas das estiagens prolongadas e não tiveram tempo suficiente para ~e consotidarem e tornarem-se economicamente rentáveis.
Eis porque, em nome· dos empresários nordestinos interessados e de todo o povo de minha região, venho solicitar, desta tribuna, ao Poder Executivo providências
pam que mantenha o sistema a tua! e permita, também a
nós, o trabalho, sem dúvida, árido e penoso do reflorestamento do Nordeste de maneira privi\eg"iadámente incentivadas~

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

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo atratar, vou encerrar a presente
sessão, designando para a sessão ordinária da pr6xíma
segunda-feira, a seguinte
ORDEM DO DIA
Trabalho das Comissões

O SR .. PRESIDENTE (Raimundo Parente) encerrada a sessão.

Estâ

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 mimutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOMANTO JONIO NA SESSÃO DE 16/3/BJ E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE
O SR. LOMANTO JÚNIOR (Pronuncia o seguinte
discurs_o.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Começo pc;>r saudar o discurso profàidci nesta tarde
pelo nobre Líder Humberto Lucena, mas não me cíngirei, apenas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, à saudãção aO
díSciirso do nobre Líder; exaltarei também o debate civilizado, útil, produtivo, entre S. Ex• o Líder da miilha
Bancada. Verdade é que não vou responder ao ~eu discurso, pois em apartes ele já o foi, O Líder prestou alguns esclarecimentos, -coincidindo alguns deles com os
seus pontos de vista.
Falo, Sr. Presidente, sobre a grande data de anteonte e
ontem, tecendo alguns comentários a respeito do pronunciamento do intérprete do corpo de MinistrOs, o
Eniinente- General Walter Pires, Ministro do Exército,
que transmitiu ao Presidente da Repú_blica a saudação
em nome de seus colegas. Foram dois dias festív-os para a
DemOcracia brasileira. Nós nos alistamos entre aqueles
qUe afirmam enfatiCamente que para a solução da grave
crise brasileira, só há uma saída: o fortalecimento das
instituições demoCráticas. Considero o sistema democrático o únicO coridizente com um povo civilizado. A democracia, com todas as suas imperfeições, ainda é o mais
perfeito regime, porque respeita, sobretudo, a dignidade
humana. Democrata que sou, não posso deixar de registrar os aconticimentos de anteontem e de ontem.
Alegro-me e me sinto por assim dizer, feliz em verificar que as palavras não estão sendo proferidas no deserto. que os homens responsáveis pelos destinos desta
Nação, os daqui e os de fora, não estão moucos às angústías, aos apelos, eu diria, apelos da socleáade brasileira.
O discurso do Senhor Humberto Lucena, no meu enteder,se constitui, não diria ilum corolário, à saudação
do Ministro Walter Plres, à resposta do Presidente e ao
discurso pronUnciado, ontem, pelos 22 governadores. ~
uma sintonia! Todos pensam, os mesmos objetivos e todos convergem para a mesma direção:- a baliza, o parâmetro da Democracia: E ninguêrri com maior autoridade ·pOderia transmitir o pensamento dos Ministros do
que o austero Ministro do Exército. E mais uma demostração_de que a classe militar brasileira não é uma casta.
Que não há militarismo no Brasil. como, infelizmente,
existe em outros países, (e até bem próximo de nós.) Os
militares, façamo-lhes justiça, são o povo fardado. Eles
provém, às vezes, das camadas mais humildes da população brasileira, e ascendem ao mais alto posto da hierar~
quia militar. O-General Walter Pires interpretou tafnbém
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o sentimento desses militares que tambéffi de igUal forma

não são mílitaristas.
O Correio Braziliense, nUúi priiitoroso edítorkil qUe merece ser lido n"e.stá Casa, faz uma- análise, esboça uma
sí'ntese do pronunciamento do eminente Ministro do Exército. Diz o editoriãl que tem o tflulo dli ""A vai Democrati-

co
O breve balanço dos quatros anos do governo Figueiredo, apresentado ontem pelo Ministro do
Exército, Walter Pires, em nome dos seus colegas de
Ministério, bem revCla o quanto o País avançou no
rumo da normalização de sua vida política neste
período de abertura democrâtíca inagurado em 15
de março de 1979.
Mostrou o General Walter Pires os progressos alcançados com a anistia, a solução das antigas enelegibilidades, as eleições diretas de governadores e sua
posse, bem como a dos novos congressistas. São fatos concretos que relacionados em série num discurso, talvez não revelem a árdua luta que cada um
consistiu e as etapas vencidas e as resistências removidas para que a nacão pudesse alcançar o estagio
atua!.
Lembra aiilda o Ministro os acertos da polí~ica
externa, que têm conduzido o Presidente Figueiredo
por diversos países amigos e peta alta tribuna das
Nações Unidas, levando a mensagem de paz e de
compreensão entre povos e países e a necessidade de
mudanças das regras internacionais que tanto prejudicam atualmente os países em vias de desenvolvimento, como é o caso do BrasiL
Sr. Presidente, para que não me alongue, solicito que
todo o editorial seja transcrito no meu pronunciamento.
Conclui o editorial:
O Presidente Figueiredo muito modificou a fisionomia do Pafs que vê transcorrer hoje o quarto aniversário de seu Governo. Mas é na frente política
que se sente a maior presença de sua ação, marcadamente por um sagrado compromisso de fazer deste
País uma democracia. O poio incondicional do
Exército à obra do Govenio Figueiredo, ontem traduzida pelo Ministro Walter Pires e que também
implica no apoio das demais Forças Armadas e de
todo o Ministério, é utri aado que não surpreende a
nação por conhecer a fidelidade dos militares ao seu
Chefe Supremo e à lei -, mas vale como um novo
testemunho à opinião pública do acerto do rumo
democrático que o Brasil vem seguindo, com determinação e confiança, neStes últimos quatros anos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ontem, tomaram posse
22 governadores - e eu festejo este fato com uma euforia, com uma (ntima satisfação -,~porque eleitos livremente pelo povo.
No meu Estado, por exemplo, tive a honra de ser o úl~
timo governador eleito, e, agora, após vinte anos, contemplo o primeiro Governador eleito, após a abertura
democrática. Foi uma grande vitória. Ela não representa
ainda o cumprimento completo, total, do juramento que
o Presidente Figueiredo fez perante a Nação, de fazê-la
plenamente democrática.

O Sr. José Fragelii -

Permite V. Ex•_ um aparte?

O SR. LOMANTO JÜNIOR- Com muito prazer.

O Sr._ José Fragelli -·Sou daqueles que não compreendem muito bem por que tantas exclamações lauda~
tórias ao Presidente João Figueiredo, ao seu programa
de abertura democrãtica. Não entendo, nobre Senador
Lomanto Júnior. A sociedade civil queria e quer Democracia; os partidos poHticos queriam, querem, sempre
quiseram Democracia. Apesar de alguns desvios do
PSD, é justo reconhecer que até o Partido do Governo
quer a implantação da Democracia no País. As Forças
Armadas- V. Ex• salientou muito bem- têm uma tradição de vida democrática, sobretudo pelas suas origens,
- grande número de oficialidade do Exército vem da
classe média, e classe média é democrãtica, é antiditato-
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riaLEntãO, nobre Senador Lonlanto Júnior, pergunto a
V. Ex•: de onde vieram as resistências para vencer etapas
arduamente superadas- segundo o editorial que V. Ex•
-lê- para que se tenha que louv_ar tanto o Senhor Presidente da República?! Parece, por tudo que se diz e se escreve, que o Preside:nte venceu as resistências das Forças
Armadas para poder ir implantando a Democracia no
País. Qu~ria que V. Ex~ esclarecesse: essas resistências à
volta do país à plena democracia estão nas Forças Armadas? Só nelas. Entretanto, isto seria uma injustiça, Sr. Senador Lomanto Júnior, porque, conforme V. Ex• destacou, e reitero, as Forças Armadas são a meu ver, democráticas. Então, que grandes resistêncíaS O Se-nhor Presidente da República venceu para implantar, e ainda só
parcialmente implantada, a democracia no Brasil?! De
onde vêm essas resistências?! Do povo não é. Nem dos
Partidos. Das organizações sociais, econômicas, do empresariado, tambéin- não. Onde é que estão essas resistências?! Faríamos a injustiça de dizer que essas resistências
estão nas Forças Armadas e que, pelo espírito de coleguismo, é que o Senhor Presidente tem arrancado das
Forças Armadas o consentimento da implantação gradual da Democracia no Brasil?! Gostaria de um esclarecimento por parte de V. Ex~

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Muito obrigado a V.
Ex' mas este é julgamento que me pertence, sobretudo
porque sou amigo de Sua Excelência e enquanto trilhar
os caminhos que vem trilhando até agora, terá o meu
apoio.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- V. Ex• terá uma longã resposta.

O Sr. Jo.s~ FrageJli- Se nem essa atenção ele desse a
V. Ex•?! ..

O Sr. José Fragelli- Tem que ser longa, mas tem que
ser bem dada. Por favor.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Tenho recebidos algumas atenções. Vamos deixar a área pessoal -senão
não estaria aqui, porque ser Vice-Líder nada acrescenta
ao meu curriculum- apesar de muito me honrar.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Longa, e, se às vezes
contiver alguma aspereza, que me perdoe V. Ex•
O Sr. José Fragelli- Diz-se que quando a resposta ê
longa é porque a causa é difícil.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - V. Ex• me conhece
aqui há quase quatros anos, e conheci o nobre colega
como um grande governador.
O Sr. José Fragelli- Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Lomanto Júnior- Sabe V. Ex• que, se há uma
coisa que me repugna, sempre me repugnou, e no meu
dicionário político não existe, são estas duas palavras"laudatória" e "bajulação". Se. V. Ex• observou, verá
que não qualifiquei, em momento sequer, nem o Presidente da República ..

Excelêncht, gostaria- de afirmar nesta oportunidade
que não devo nada de pess-oal ao Senhor Presidente da
República.

O Sr. Jo.sé Fragel/i -

Sei muito bem disto.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Repito nada devo a
Sua Excelência. Também Sua Excelência não deve nada
a mim. Os serviços que presto na Vice-Liderança, os
presto porque quero prestar. As defesas, tantas vezes,
que tenho feito do seu Governo, é porque julgo que é do
meu dever fazê-las, por um dever _de justiça e reconhecimento pelo que tem feito, especialmente no que tange à
redemocratização do País e ao fortalecimento das instituições democráticas.
O Sr. José Fragelli- Eu diria que ele deve a V. Ex•
Não foi justo com V. Ex• e não soube corresponder ao
valor e aos serviços QUe V. Ex• prestou à Bahia e ao Brasil. Aliás, é fato sabido. Não estou agora jogando nores
sobre o meu colega.

O Sr. José Fragelli -

f: verdade.

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... em nada acrescenta
ao meu curriculum vitae político, porque já alcancei o
píncaro mais alto que homem público pode desejar, que
é governar o seu Estado. Começo agora voltar à planície.
A plankie de onde vim e a ela sinceramente desejo voltar. -A -plai'lície me -ensejarã a tranqUilidade necessária,
depois de 40 anos de fidelidade aos meus ideais, de correçào às minhas atitudes, sempre antilaudatórias. Sempre tive horror à bajulação, palavra que não existe no
meu dicionário, palavra sinônima da outra, ..adular"
que também não existe no meu dicionãrio, sobretudo ''adular" os poderosos no momento.

O Sr. José Fragelli- V. Ex• concede-me um aparte?
O Sr. José Fragelli -

V. Ex• me permite?

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Por favor. V. Ex• me
espere, aguarde agora. Não qualifiquei sequer ..

O SR. LOMANTO JÚNIOR -

Pois não.

O Sr. José Fragelli- Tanto que no aparte que dei não
me quis referir à man1f~tação de V. Ex•.

O Sr. José Fragelli- Nem eu disse que V. Ex• o fez.
Disse que não entendo essas exclamações laudatórias, esses louvores ao senhor Presidente da República que têm
sido ditos e escritos. Não afirmei que- V. Ex-' as tenha
dito ou as tenha escrito. Não pessoalizei- se é possível
empregar o termo-, não pessoalizei o caso. Mas é o que
lemos na imprensa. São todos os discursos. Não fomos
nós.

O Sr. José Fragelli- Ia dar esse aparte- tenho aqui
por testemunha o nobre Senador Gastão MUller - ia
dar esse aparte ao meu Líder - passou a oportunidade
-,e não iria diz_er que o meu Líder estivesse fazendo tais
referências ao Senhor Presidente da República. Eu disse
em geral.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Foi bom que V. Ex•
me fizesse justiça, porque as_ palavras ...

O SR. LOMANTO JÚNIOR-Conheço bem V. Ex•,
Senador José Fragelli.

-O Si. Jo.sé Frilgelli- V. Ex• faça o favor de ler as minhas palavras nas notas da Taquigrafia, e verá que não
personalizei.

O Sr. Jos~ Fragelli- O nobre Senador Gastão MUller
é testemunha de que ia dar esse aparte ao meu Líder.
Perdi o momento. Dei o aparte a V. Ex.', porque chegara
a oportunidade. Então, não havia nada de pessoal.

O SR. LOMANTO JÚNIOR- Aceito a explicação
de_ Y..Ex•, porque estava estranhando da parte de um homem de cuja -amizade privo, que tem assistido à minha
áspera caminhada nesta Casa, às durezas que tenho enfrentado ..

O S~. José Fragelli -_ Não personalizei. Não _fiz i~to.
O SR. LO MANTO JÚNIOR - Senador Jos_ê__ Fragelli, as palavras não eram minhas, eram de um jornal,
era o editorial de um dos mais credenciados jornais deste
País, o Correio Braziliense. o mais antigo de BrasíHa.

O SR. LOMANTO JÚNIOR cação de V. Ex•

Já aceitei a _expli-

O SR. LO MANTO JÚNIOR- Já aceitei a sua explicação. Não estou atingido. V. Ex• tem as minhas mesmas
origens e se somou ao seu sangue italiano o espanhol,
que ainda é mais bélico, que ainda é mais forte.
.Senadoi José Fragelli, V. Ex• que foi um homem do
Governo, e que divergiu com dignidade na hora em que
achou que deVeria divergir, V. Ex• ontem, deve ter escutado, como escutei, as palavras de todos os Governadores- uns mais compreensivos e até mais patrióticos; uns
mais preocupados com a grave crise nacional; outros
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mais preocupados com as suas posições polfticas e as responsabilidades do governo dos seus Estados. Todos d_emonstravam preocupação. Parecia uma ... sintonia eil.tfe
o discurso do General Walter Pires e a resposta do Presidente Figueiredo e a de todos os 22 goveril.adores. Todos
compreenderam que a hora é de trégua e de união de esforços para vencer a grave ci'ise-n-acronaJ. Sou pacifista.
Não gosto da palavra trégua. Ontem defendi, aqui, que
ela deveria ser substituída. Porque ''trégua" é cassação
de hostilidade bélica. Eu preferia uma outra, "Entendimento'', talvez. Mas aceitemos a palavra "trégua" como
uma preliminar à conciliaçãO ilãCiõilal que se impõe, Senador José Fragelli, V. Ex• vai-se alistar nela, precisa
alistar-se nela, porque V. Ex~ é um Pãti'iota; V. Ex~ governou Mato Grosso e sabe as grandes dificuldades de
chefiar um Poder Executivo. V, Ex' bem sabe as agruras,
a pobreza das Unidades da Federação, que no_ fundo,
juntas, representam a pobreza do pr6pfio- País. Pois V.
Ex' fique certo de que as mesmas forças, a mesma sociedade brasileira, que reivindicaram o retorno à democracia estão satisfeitas: E, aqui, agora, permita-me fazer justiça ao Presidente: feliz do governante que atende aos anseios do seu povo;· feliz do governante que escuta, que
não põe vendas à realidade e aos clamores da sua gente.
O povo queria democracia, o povo clamou democracia, e
Castello Branco fez democracia, V. Ex' bem se recorda.
A ConstituiçãO de 67 eliminou todos os atas institucionais, a própria Revolução de 64, tão malsinada, também elegeu, através do Congresso, o próprio Mandatário da Nação, quando poderia pôr-se à frente dela um
chefe da Revolução, porque a própria Revolução gera
direito, V. Ex•_ sabe dis_s_Q~

Pois bem, quantos passos foram dados!~ verdade que
retardamos muito a chegar ao ponto a que chegamos,
mas o Presidente Figueí;-edo, façamo-lhe justiça, queimou etapas.
Eu meu recordo de que fui insultado e apupado pelas
galerias quando defendia o mais expressivo projeto que o
Congresso votou na· outra-- legislatura. Eu me recordo
que fui apupado, e até ameaçado fisicamente. Subi___à tribuna e mostrei que a anistia desejada pelo Presidente Figueiredo era tão atTipla quanto realmente ela se efetivou.
Não ficou ninguém atrás das grades, não ficou ninguém
além-fronteiras. S. Ex• resumiu o seu desejo numa frase
até de muita siffij)licldiidc: "lugar de brasileiro é no Brasil".
Conc_ordo com V. Ex•, ninguêm dá nada de graça, Governante nenhum é portador de prêmios gratuitos, porque democracia, qualquer aspiração popular só se conquista com luta, e o povo brasileiro lutou para ter a democracia.
A anistia não foi dãdiva de ninguém. A anistiã., eU
concordo com V. Ex~. foi proveniente da luta d.o povo
brasileiro. A liberdade de imprensa também não foi um
prêmio que os homens da divulgação receberam. Eles lutaram para conquistá-Ia. O que ninguém pode negar ao
Presidente Figueiredo é que não foi surdo aos apelos,
não foi cego à realidade brasileira, e mesmo que ainda
um pouco tarde, mas que culpa nenhuma lhe cabe, restaurou a democracia e está. procurando consolidá-la,
porque tem um compromisso consigo, com a memória
do seu próprio pai, com a história e com o povo brasilei-

ro.
Pois bem, isto é o que eu queria dizer a V. Ex• Precisamos desarmar _o_s espíritos. Já lutamos demais. V. Ex• já
sofreu muito. Eu também já percorri o meu calvário.
Quanto!' aqui já-sofreram restrições! Restrições na vida
pública, que eu só aceito do povo pois o povo é o único
que pode repreender-me, é o único que pode afastar-me,
é o único qUe pode entibiar os meus passos. Só o povo é
soberano dentro do regime democrâticQ. __ Mas façamos
justiça, sem nenhuril sentido laudatório, ao Presidente
que jurou fazer deste País uma democracia. Quando .pós
menos esperávamos, o Ministro do Exército vem e a~ali
za o projeto do Presidente Figueiredo. O Ministro da
Marinha, ontem, na televisão disse~ "os militares não
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comparecerem às posses não porque quiseram evitar
_qualquer preferência, distinguir qualquer dos governanres. Eles não foram porque resolveram voltar para os
quartéis". Disse isto numa linguagem limpa, clara "voltar para os quartéis entregar aos políticos o comando, o domínio da Nação". E não esta uma execeção.
Per!ustremos a História, vamos olhar o passado, o pretérito da História brasileira. Nunca, as Forças Armadas
assumiu o poder da Nação. A primeira vez que assütniram tal responsabHidade foi em 1964. Sempre nas suas
intervenções demonstraram não ter ambição pelo poder.

e

O Sr. José Fragelli- Espírito democrático, foi o que
afirmei a V. Ex•

OSR. LOMANTOJÚNIOR- Em !964,quando po·
diam colocar um ditador à frente do Brasil, recorreram
ao Congresso Nacional, que escolheu o mais democrata
dos militares, o General Humberto de Alencar Castello
Branco. Falo, assim, porque ele já se fOi, se não, seria comedido na exaltação àquele homem que tem lugar na
História.
As Forças Armadas então_declaram, atrayés dOs seus
mais importantes chefes, que cabe aos políticos, de agora
em.diante, a condução dos destinos da Nação.
Sabe V. Ex• que governadores eleitos- dos mais diversos matizes - foram empossados e todos tiveram a
sensatez e o e_quilíbrio de, nos seus discursos de posse ...
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - (Faz soar o
campainha.)
O SR. LOMANTO JÚNIOR ~ Sr. Presidente,
permita-me perorar mais um pouco, já t;slou terminan-

do.
Mas, dizia, que nos seus discursos de posse, to_dos os
Governadores falaram em atendimento, em relações
com o Governo Federal e não podia deixar de ser, porque nós somos uma Federação, Não _hâ República de
Sào Paulo, nem a República da Bahia, nem a de Sergipe,
etc. Há, sim, uma Federação, que se constitui, ela sim, na
República brasileira.
Nunca V. Ex~ foi um homem de _espírito armado. É:
um homem inteligente, homem que tem dado pr~vas da
sua cultura nesta Casa ..
O Sr. José Frage/li- Muito obrigado, é muita bondade de V. Ex~

O SR. LO MANTO JÚNIOR- ... homem cuja honradez estará marcada na História do seu Governo, no seu
velho Mato Grosso. Pois bem, Senador José Fragelli,
incorpore-se entre aqueles que querem erigir, neste mo~
menta. não _diria o mastro da bandeira branca da paz,
mas que querem, pelo menos, estabelecer uma trégua,
parar um pouco para pensar, para discutir, para dialogar, Governo e Oposição, Presidente_ de partidos, governadores e prefeitos, no sentido de encontrar, através da
conjugação de inteligências, a fórmula necessária de sairmos da grave crise brasileira.
Para terminar, nobre Senador, queria dizer-lhe ainda
que precisamos da reforma tributária. Ela é urn imperativo e um anceio do povo brasileiro. Há doze anos que por
ela venho lutando, durante toda minha vida, desde quando, nesta Casa, prefeito de Jequié, fui recebido nacOmissão de Economia ou de Finanças, não me recordo.
Nesta época, era Presidente dessa Comissão um sergipano ilustre, o Deputado Heribaldo Vieira. Fi~ uma exposição - modesto prefeito e Presidente da Associação
Brasileira de Municípios - e mostrei a dramática si:
tuaç-ão dos municípios brasileiros, recolhendo as migalhas do banquete orçamentário da União. E vimos que
com Auro Moura Andrade, Presidente do Senado, à época, em 48 horas, talvez o prazo recorde nesta Casa,
fez-se a reforma da Constituição Federal, atribuindo
mais de 10% na participação do Imposto de Consumo e
mais 5% através do Imposto de Renda. O projeto era do
meu querido amigo que me sucedeu na Associaç_ão Brasileira dos Municípios, Deputado Osmar Cunha.
Pois bem, -precisamos dessa reforma tributária, e!a é
importante para a solução da crise. Ela será um componente da mais alta valia para a sol~ção da grave crise
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brasileira. Ela será, sem dúvida alguma, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, eu diria mesmo, um marcO para a consolidação da própria democracia brasileira; reforma tributária que Castello Branco compreendeu e que lançou,
melhorando as condições dos MunicípioS, mas que Se derasou no tempo. Hoje~ os-Municfpios, os Estados pobres
são verdadeiros mendigos da Nação, pois o Governo federal, a União, levam a parte do leão ...

O Sr. José Frage/li- O povo é quem paga os tributos,
não a União.
O SR. LO MANTO JÚNIOR- Não, Ex•! É o povo.
O povo paga todos os tributos. Paga aos Municfpíos,
paga aos Estados e paga à União. Agora, na hora em que
se fizer a partilha daquilo que o povo paga, que os Estados tenham aqueles recursos para realizar suas tarefas, e
OSMunicíPios não tenham que mendigar, de chapéu na
mão, humilhados, nas portas das Secretarias e dos Ministérios.
Reforma tributária, estou com V. Ex• e saio desta tribuna dizendo: cumpri hoje um dever. A mim não interessa qUe agrade ao Presidente ou a quem foi citado, pois a
todos que citei nada devo. Devo, sim, apreço e tratamento amistoso, o mínimo que uma criatura humana pode
receber.
O Sr. Jose Fragelli -

Pelo menos isso.

O SR. LOMANTO JÚNIOR - Por isso as minhas
palavras não têm o sentido laudatório, não tem outro
objetivo senão contribuir, primeiro, para desarmar os
espíritos, para a concilíação, a pacificação, a trégua, o
entendimento, para que nós possamos repetir a minha
frase, conjugar as nossas inteligências, ouvir as idéias do
PMDB, do PDT, do PTB, do PT, ouvir as de V. Ex•
como integrante desse primeiro Partido, ouvir as nossas
e ouvir as do Governo e chegaremos a um denominador
comum, porque eu tenho certeza, como disse o Ministro
\Valter Pires "este País é um País viável."
Eu não me filio entre as aves agoreiras, entre as cassandras de todqs os tempos e de todas as épocas, dos
fabricantes de abismo. Não sou ufanista, mas eu acredito, Srs. Senadores, com quase quarenta anos de vida
pública, cabelos todos brancos, faces já vincadas pelo
tempo e pelo sofrimento, eu _acredito na grande destinação históríca do País que hospedou os meus avós e
também os seus e que me fez nele nascer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hem.'
Palma.ç./
DOCUMENTOS A QUE SE f/.EFERE O SR.
LO MANTO Ji}NJOR. EM SEU DISCURSO:

{Editorial do Correio Bra:iliense, 15-3-83)-
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AVAL DEMOCRÁTICO
O breve balanço dos quatro anos de governo Figueiredo, apresentado ontem pelo Ministro do Exército, Walter Pires, em nome do seus colegas de Minbtério, bem revela o quanto o país <lvançou no rumo da nor"malizm;ão
de sua vida política neste período de abertura democrfltica inaugurado em 15 de março de 1979.
Mostrou o general Walter Pires os progressos alcanç<tdos com a aniStia, a solução das antigas inelegibilidades,
as "eJeições din::tas de governadores e sua posse. bem
como a dos novos congressistas. São fatos concretos: que
relacionados em série num discurso, talvez nllo revelem a
:.írdua luta que cada um -COnsistiu e as etapas vencidas e
as resistênci<.~-::.. removidas para que a nação pudesse ulcançar o estágio atual.
Lembra ainda o Ministro os acertos da política externa, que têm conduzido o Presidente Figueiredo por diversos países amigos e pela alta tribuna dus Nações Uniúas,lcvando a mensagem de paz e de compreensão entre
povos c países c a necessidade de mudanças das regras
internacionais __que tunto prejudicam utua!mcnte os países em via de desenvolvimento, como ê_o caso do Brasil.
Aponta, com acerto, os grandes investimentos que estão sendo realizados no campo social, desde cedo eleito o
de utuaçào preferencial do Presidente Figueiredo, sem
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prejuízo de sua constante atenção à. vida polítíc-a e aos
problemas econõmicos do país.
É oportuna a reafirmação de confiança na capaCidade
brasileira de vencer as crises da hora presente, feita pelo
Ministro do Exército. Ao firmar que o Brasil está hoje
entre as dez maiores economias do mundo ocidental,
com posição de destaque entre as nações industrializa~
das, o Ministro trouxe o endosso das Forças Armadas à
confiabilidade do Brasil, ao declarar: ••1:_ um pafs viável e
merecedor de crédito da comunidade internacional, porque honra e saberá honrar sempre os compromissos assumidos".
Com efeito, Se não se -pode- nega-r a seriedade da conjuntura econômica interna e internacional, igualmente
não se pode deixar de assinalar nossas reais potencialidãdes e a tradição do país como nação séria diante de seus
compromissos externos. É, portanto, uma crítica oportuna aos que acenam com a moratória como salda da dívida externa brasileira, esquecidos de que tal medida leVaria o Brasil ao gheto das nações do mundo, trazendo-nos
uma injusta pecha de irresponsabílidade e leviandade da
qual não mais nos livraríamos pelo resto do Século XX.
E com todo o cortejo de miséria que isto acarretaria, sem
créditos externos, sem investimentos~ contando apenas
com a solidariedade de nações de poucos recursos ou
igualmente tomadas pelo mesmo esp[rito de bancarrota e
de insolvência.
Demonstra ainda, o Chefe do Exército_, a sua crença e
a dos militares brasileiros "na viabilidade do sistema democrático e na governabilidade da democracia". i::. a reaftrmação de um compromisso sabidamente intrínseco às
Forças Armadas, qual seja, o de serem profundamente
democráticas e adv~rsárias resolutas de totafitarismos de
esquerda e de direita, bem como de extremismos messiânicos que, vez por outra, irrompem aqui e ali como manifestações salvadoras que, a exemplo de Canudos, d~i
xam apenas vílimas inocentes de fanatismos irrealizáveis.

Tais progressos são rCa.is e só puderam ser alcançados
graças à determinação de Vossa Exeeléncia, que co~ta-_
giou o Pãis aPesãr das críticas inprocedentes dos _que,
por cOnVenlê-nCia irlteresses eScusas, transformaram-se
em eternos insatisfeitos, que tentam, por todos os métodos, minimizar a importância das conquistas alcançadas.
Aqueles que fiais clamavam pela democracia e liberdades são os que hoje contestam as atitudes liberais e democráticas tomadas pelo Governo de Vossa Exccléncia,
- e procuram desacreditá-las junto ao poVO, simPlesmente
por-serem-avessos aos regimes livres e não estarem à al~
tura de compreendê-las, de assumir as responsahilidades
conseqüentes e de aceitar o ónus que delas advém.
Nossa dimensão política avultou-se, no ãmbito ex._terno, cm conseqiléncia natural da adoçB.o d_e uma linha de
sobriedade e coerência em perfeita consonância com a
realidade e o interesse nacionais e as tradições que cultuamos desde o Império.
Como em todos os outros países, enormes são as nOS-sas dificuldades no campo económico: maior ainda é a
deternúnaçào do Governo de Vossa Excelência para
vencê-las.

e

Os seguidos esforços para ajustar e adaptar a poHtica
económica aos _inc_onst_ant_es ve_ntos da conjuntura mundial e fazer frente à inversão das tendências que se_ vinham mantendo por várias décadas, só não _são compreendidos pela ignorância ou má fé daqueles que não
act:edüam no patriotismo do povo brasileiro c no imenso
potencial de recursos de nossa terra.----- O Brasil está, _hoje, entre as dez maiores economias do
Ocidente e ocupa umô3 posição de destaque entre as
nações industrializadas do mundo. É um país viável c
merecedor de crédito da comunidade internacional, porque honra e saberá honrar sempre os compromisso assumidos.
A busca incessante do bem-estar do homem brasileiro,
contudo, tem sido a tónica principal do Governo de Vossa Excelência. Passo a passo, vém sendo colecionados éxitos sem precedentes no que tange aos aspectos sociais.
Problemas antigos - verdadeiros mitos - vêm sendo
atacados- de forma decidica e objetiva. Estão aí, para
comprovar a veracidade desta afirmação, os milhares de
tftulos de terra distribuídos, o FINSOCIAL, as campanhas_ de vacinação levadas a efeito em todo Território
Nacional, o mecanismo criado para a aquisição da casa
própria, visando a atingir as camadas mais necessitadas
da população, a demarcação de reservas indlgenas e o investimento, como nunca fora feito antes, na importante
área da educação.

O Presidente Figueiredo muito modificou a fisionomia
do país que vê transcorrer hoje o quarto aniversário de
seu Governo. Mas é na frente política que se sente a
maior presença de sua açào, marcadamente por um sagrado compromisso de fazer d_este país uma democracia.
O apoio incondicional do Exército à obra do Governo
Figueiredo, ontem traduzida pelo Ministro Wa:ter Pires
e que também implica no apoio das demais ForçaS Armadas e de todo o Ministério, é um dado que não surpreende a nação por conhecer a fidelidade dos militares
ao seu Chefe Supremo e à lei- mas vale como um novo
testemunho à opinião pública do acerto do rumo democrático que o Brasil vem seguindo, com determinaç~o e
confiança, nestes últimos quatro anos.
DISCURSO DO EXW SR MINISTRO DO
EXf:RCITO, GEN. WALTER PIRES·
Cabe-me, neste momento, a elevada honra de saudar
Vossa Exceléncia pela passagem de mais um aniversário
do seu Governo e o faço com acentuado orgulho, componente que sou desta equipe que Vossa Excelência lidera.

Foram quatro anos de lutas, vitórias, ilusões e de_silusões. Por vezes, foi necessãiíO corrigir a rota traçada inicialmente. Neste períod.o sucederam-se, rapidamente, fatos da maior importância para a vida nacional. O BraSil
de hoje é, sem dúvida, bastante diferente do Brasil de 15
de março de 1979.
--- Sob a segura orientação de Vossa Excelência, o processo de aperfeiçoamento democrático foi, desde cedo,
conduzido com objetividade e pertinácia, levando a
Nação a resultados que surpreenderam até mesmo os
mais exacerbados negativistas.
Paulatina e firmemente, a Nação chego_u à abertUra
poHtica, sendo resolvidas as complexas questões referentes à anistia, à elegibilidade de pessoas até então inelegíveis, à realização de eleições livres e dTrCtas e; firia1inente,
à posse dos eleitos, numa autêntica tenfativa de conciliação nacional.

1

Fruto desse trabalho produtivo, a Nação tem podido
gozar de invejável paz interna e serena estabilidade política apesar da situação económica mundial adversa, com
profundos rd1exos em nosso País. O amplo e elevado dec
bate hoje passivei......:.. a que_ tÕdas as camadas da sociedade_ têm acesso, sem distinção de credo ou raça- é fruto,
por certo, da liberdade de expressão alcançada, semprecedentes, na nossa história, e do aprimoramento da educação do povo brasileiro.
·
Seria odoso continuar a percorrer a longa lisiã. de su·
cesso obtidos no decorrer destes quatro anos. São frutos
de um trabalho patriótico, honesto e produtivo que desarmam, perãnte a opinião pública - agora bem mais
esclaracida - os demagogos, os radicais e os incapazes,
que apontam, para complexos problemas, soluções simplistas e inadequadas e que, desorientados, hoje se compra~m em·caluniar e enxovalhar a honra de ilustres homens públicos.
Senhor Presidente!
Reiteramos, nesta oportunidade, nosso incondicional
apoio à grande obra que vossa Excelência iniciou e está
determinado a entregar, concluída, a seu sucessor, em
prosseguimento da busca dos. objetivos da Revolução de
març_o de 1964. Rcvolução cujos princípios estarão sempre_ ·presentes no processo evolutivo da nacionalidade e
que serào resolutamente defendidos pelos verdadeiros e
dignos cidadãos que amam a sua Pátria. Cremos, como

Vossa Excelência, na viabilidade do sistema democrátit;o
e na go:yernabilidade da democracia.
Acreditamos firmemente QuC os investimentos que estão sendo realizados no homem brasileiro, para melhorar suas condições de vida, resultarão. dentro em breve,
em excelentes dividendos.
Apesar d<~s dificuldades do momento, vislumbramos
um futuro radioso para o País e temos a certeza de que
dias melhores não tardarão, pois estamos plenamente
convictos de que as diretrizes de governo, emanadas de
Vossa Excelência, são as illais corretas e as mais adequa- ·
das à conjuntura.
Pode Vossa Exceléncia, estar certo de que a Nação já
respondeu "presente" ao chamamento de participação
na cruzada de união de esforços para caminhar na direção da retomada do desenvolvimento.
Saiba, caro Pre!:iidente João Figueiredo, que somos Cô3tegoricamente contrários às crlticas infundadas dos que
só sabem dividir e gue permaneceremos coesos e prep<lrados para trilhar, com determinação, os caminhos
apontados pela sua concreta e decidida liderança.
DISCURSO DO EXCELENT!SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REP0BLICA, GENERAL JOÃO FIGUEIREDO"·
Esta é a integra do discurso do Presidente João Figueiredo:
A-s palavras do nobre Ministro Walter Pires, amigo de
todas as horas, t(aduzem, de modo fraterno, os cumprimentos do Ministério pelo transcurso, amanhã (hoje), do
qmifto aniversário da --minha Investidura na PreSidência
da RepúbliCB.. Depois de lembrar as lutas e dificuldades
desses quatro anos, assinala, com propriedade, o Ministro Walter Pires, a diferença entre o -Brasil de hoje e o
Brasil de 1979. Realça, com isso, a crescente rapidez das
mudanças que se operam na sociedade brasileira, bem
como a complexidade, também crescente, dos problemas
que o Governo é chamado a resolver. O Ministro traça
com segurança, o quadro das realizações governamentais no campo económico. social e político; lamenta a in·
compreenção dos negativistas; exprime sua crença na
viabilidade do sistema democrâtico e na govcrnabildad_e
da democracia; Cxterna sua confiança no futuro do País e
manifesta apoio incondicional à obra que venho realizando.
Sobrevém essa mainifestaçUo de solictariedade, ampla
e incondicional, em momento histórico da nossa vida
política. Faz pouco dias, em mensagem dirigida ao Congresso, formulei, quanto aos opositores, proposta de_ trégua. Hâ quem a tenha interpretado como tentativa de silenciar a Oposição. A proposta de trégua, que agora reite_r_o, é ato de grandeza. Não constitui convite à capitulação, nem envolvC capitulação. Constitui- isso sim_con_vite que se identifLquem, pelo diCllogo zonas de entendimento. A trégua deve ser vista como processo, mediante o qual as parcialidades pollticus se disponham a superar, acerca de pontos determinados, radicalismos ou divergências injustificáveis, _em face_ do interesse nacional.
Trêgua é procura de conciliação e desarmamento dos
espíritos. Trégua supõe crença de que pela argumentaçã'O
entre interlocutores de boa vontade e de boa-fé, é possível chegar à união dos espíritos e à unidade e ação.
Ressalta, por outro lado. a já mencionada manifestação de solidariedade, ampla e incondicional, quando
nos encontramos na véspera da posse dos novos Gover~
nadares, acontecimento que abre outra e importante etapa no caminho da democracitização do Pais.
A escolha de novos condutores político:., nas eleições
de 15 de novembro, impõe alteração nas relações de Poder, até então existentes entre as quais a que se refere à
trêgua, que propus, na luta partidária.
Nesta última fa~e do meu mandato, continuarei a assegurar condições para a defesa c consolidaçtio das intituições, por via du entendimento e da solução pacífica
dos nossos. problemas..
Minha dispo~iç~o é de manter com os novos gov.ernadores, independente de cor partidária, relações funcio~
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nais construtivas. Guardados os intereSses gerais da
União. os interesses particulares dos Estados- cuja autonomia, nos termos da Constituição, é imperatlvõ respeitar - serão superionnente apreciados.
Reafirmo meu propósito de manter diálogo com a
Oposição. C<Jmbutt:rci, não ob~tante, frontalmente, o_s
que se dispuseram a conteStar o regime. Não se confunda
oposição leal e construtiYa com a contestaÇão extremista. Espero que u lucidez e_ a moderação levem u que se
entendam devidamente o momento histórico _que vivemos. A esmagadura maioria da nação deseja, não o çonfronto e o rcvanchismo, o entendimento e a_conciliaçào
entre os brasileiros.
Reafirmo, também, por lealdade instituciona: e convicção pessoal, o meu inabalável compromisso com a democracia, a crença nos seus valores, a fé nas instituições
e nos seus método:>.
Assegurei a liberdade, que é instrumento da democracia e do bem (.!omum. Não to ler alei, porém, que- a -liberdade degenere em licença ou abuso das franquias constitucionais. Velarei pela rigorosa manutenção dos princípios éticos, não permitindo d~svios de conduta na gestão
dos negócios públicos.
A hora é de austeridade, disciplina, respeito à lei. É
preciso que estes vaLores inspirem a ação dos dirigent~s
po\fticos e de todos os agentes do Governo.
No quadriénio que_amanhã se completa foram inegáveis os êxitos alcançados. Mas a missão nào está concluída. Insisto em que, a partir de agora, entraremos na fase
mais importante do processo de _abertura política a consolidação das instituições democráticas. Tarefa âfdua,
cheia de riscos, mas nem por isso menos necessária.
Dentro das diretrizes já traçadas, conclamo todas as
forças democráticas para um esforço coriJiúito, u fim de
superar as posições irredutivcis, evitar o retorno a querelas esti~reis e radicalismos divisionista. Só pelo diálogo, a
negoclaçào leal, nexível e objetiva será passivei estabelecer em nosso País uma sociedade politicamente livre,
economicamente forte e socialmente justa.

Aos novos governadores, que dentro de poucas horas
virão compartilhar comigo as responsabilidades executivas e os compromissos com a Nação, os meus votos de
pleno êxito e serena condução dos destinos de seus Estados.
Aos senhores ministros, que me vieram testemunhar
seu apreço e sua confiança, os meus agrade_cimentos e o
meu abraço. Muito obrigado.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSt UNS NA SESSÃO DE 24-3-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt UNS (Para encaminhar a votação, Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma proposta ao Senador Alberto Silva, para que firmássemos um requerimento, no sentido de transpor o
item relativo ao empréstimo para o Estado do Piauí para
o firri da pauta, para não prejudicar os outros projetas
que contam com o apoio de vários colegas do PMDB, e
cujos rcquerim_entos de desarquivamento foram assinados pelo Senado_r Peclro Simon, pelo Senador Hearique
Santillo, pelo Senador Itamar Franco e outros mais.
(Muito bem.')
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOst
UNS NA SESSÃO DE 24-3-83 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt UNS- (P:ua explicação pessoal. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
_
Ninguém nesta Casa d~conhcce a luta e 1!Sforço que pessoalmente, venho mantendo há quase dois anos por
um entendimento amplo, entre os políticos em benefício
dos Estados e dos rviunicípios que recorrem ao Senado,
com pedidos de empréstimos para seus programas de governo e de descnvolvirnentQ~ Todos sabemos das dificul-

dades dessas administrações, razão_ porque reconhecemos_ a n.ecessidade de uma ampla reforma tributári<l,
Sempre foi minha opinião que antes mesmo que se fizesse uma reforma, o Senado deveriã cooperar para ajudar os Estados e Municípios que, lutam hoje com as
maiores difrcuJdades, Então, f!àO seria eu que, neste momento, iria tomar qualquer medida discrimiu_at6ria contra um Estado ao qual sou ligado por laços afetivos e
pelo qual tenho o mais profundo interesse.
Além do mais, não seria eu também que feriria a susceptibilidade de um dileto amigo cpmo _é o Senador
_Helvídip "i'funes, cujo trabalho, .cujo esforço em benefício
do seu Estado é por nós todos conhecido e proclamado.
O Senador Alberto Silva também vem fazendo o seu esforço, mas tentando obter informações complementares
para seu julgamento. Não é de agora que temos mantido
entendimento com o Senador Alberto Silvacom 9 oQietivo de dirimir suas dúvidas, para que cheguemos a desembocar no objetivo final, que é a aprovação dos_ empréstimos do PiauL
Hoje, vejo na pauta da Ordem do Dia, depois _de um
entendimento formal entre as Lideranças do PMDB, do
PDS e de outros Partidor, aqui representados, vejo com
prazer que vários dos requerimentos de desarquivamento de projetas de empréstimos são assinados por colegas
da Oposição, pelo Senador Pedro Simon, pelo Senador
Henrique Santillo. pelo Senador Itamar Franco. Louvo
- essas iniciativas. Eu mesmo solicitei o desarquivamento
de todos os projetas de empréstimos das Prefeituras do
Estado do Ceará.
De modo que, para não criar dificuldades, quero, Sr.
Presidente, retirar o meu requerimento, em primeiro lu-_
gar, em atenção ao nobre Senador Helvídio Nunes- e
por que não dizer- ao Senador Alberto Silva, O requerimento teve um objetivo. É que tendo eu já mantido entendimentos com o Senador Alberto Silva por mais de
um ano, conheço a sua posição e gostaria de ter um pouco de tempo para dialogar com S. Ex~ a respeito desse
Problema. Reconheço que o Senador Alberto Silva é homem de coração magnânimo e que compreende, profundamente, os problemas do seu Estado. Com tempo, poderíamos solidtar a presença dos colegas, até o fim da
pauta, para aprovar, hoje, o projeto do Piauí.
Mas retiro, o requerimento, Sr, Presidente, em
atenção ao Senador Helvídio Nunes, e pediria ao nobre
Senador Alberto Si! va que, num gesto de compreensão e
de solidariedade à nova posição que todos assumimos no
Senado, aceitasse votar, hoje, esse empréstimo do Piauí,
ainda que lhe pudesse ser encaminhada, oportunamente,
qualquer explicação solicitada sobre o plano de aplicação desses recursos. Tenho absoluta certeza, nobre Senador, que V_, Ex~ conhece QS problemas do seu Estado e
que o novo Governador terá a maior bm1 vontade de
atender às suas solicitações.
Era apenas o que- queda dizei. Peço desclllpas ao Sena~
dor Helvídio Nunes pelo mal-entendido que criei com o
meu _requerimento. Era só, Sr. Presidente.

DISCURSO PRONUNCIADO !'ELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÀO IJE 24-3-83
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

-

O SR. Hl'l\1BERTO LUCENA.- (Para discutir.)Sr. Presidente, está em discussão o Projeto de Resolução
n\1 247/81, apreseilüi.do pela Comissão de Finanças que
autoriza o Governo ôo -Estado da Paraíba a contratar
operação de empréstimo externo no valor de vinte m-ilhões de dólures, destinado ao programa de investimentos do Estado.
No an9 passado, a poSiçã~ da Bancada do PMDB foi
de obstrução generalizada aos pedidos de emprêStimos
externos e internos_dos Estados e Municípios, por trata-rse de um ano eleitoral. Evidentemente, nós teríamos- e
hoje eshí ai prova de que tínhamos razão nas palavras
dos próprios Ministros de Estado- que os então governadores desviassem os recursos desses financiamentos,_
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para ajudar a campanha eleitoral do PDS em cada Estado ou município,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tanto a máquiria eStatal
realmente funcionou de maneira abusiva, tremendamente abusiva em favor do PDS no pleito eleitoral de 15 de
novembro do ano passado, que nós lemos notícia publicada pelos jornais de Brasília, informando que o Ministro do Planejamento, Sr. Delfim Netto, ao receber governadores do Nordeste teria-lhes afirmado que os exgovernadores daquela sofrida regíão tinham levado os
respectivos Estados à falência. E, de modo especial,
referiu-se o Sr. Ministro do Planejamento, com a sua alta
responsabilidade, ao M01ranh~o e a Paraíba. A notícia
está nos jorh"áis de ontem, Não sou eu quem está dizendo. Quem o afirmou foi o Ministro do Planejamento Sr.
Delfim Netto. E por que, Sr. Presidente? Porque o empreguisrilO foi desenfreado. No meu Estado, o exgovernador Sr. Clóvis Bezerra Cavalcanti, que acaba de
passar o cargo de IS de março ao Governador Wilson
Bi-ãga, esclareceu que, no ano passado, o déficít doS-recursos próprios do orçamento do Estado foi de cerca de
dezenove bilhões de cruzeiros. Quer dizer, o que o Estado arrecadou não deu para pagar o funcionalismo público, que ainda está atrasado na Paraíba, creio que um
mês. E o amai Governador do Estado está aqui em
Brasília- sabe disso o Senador Milton Cabral- com a
mão estendida, pedindo recursos ao Tesouro para pagar
os servidores públicos estaduais. Essa é a situação financeira da Paraíba. E, veja V. Ex•, que o ex-governador
Clóvis Bezerra Cavalcanti dizia, então, numa nota distribuída à imprensa, que para cobrir o déficit do ano passado, de dezenove bilhões, lançou mão de vários recursos,
inclusive de parte substancial dos recursos decorrentes
do último empréstimo de vinte mífhões de dólares, contraído pela Paraíba em 198 t e aquí aprovado com o meu
voto.
Portanto, os recursos conseguidos pelo Estado para
investimentos através de financiamento externo foram
desviados para a verba de custeio, ajudando a cobrir o
déficit do Estado, em 1982. Lamento não ter aqui em
mãos a referida nota, poque não esperava que esse projeto entrasse hoje na Ordem do Dia. Mas hei de ter uma
outra oportunidade p01ra lê-la, a fim de que ela flque nos
Anais do Senado. Essa nota, inclusive, foi tão contundente que o governador que havia deixado o cargo para
ser Deputado Federal, o Professor Tarcísío Buriti, foi ito
dia seguinte a uma entrevista coletiva, às emissoras de
rádio e aos jornais da terra, para se defender das acusações do seu próprio correligionário, que o incrínlinava
p-elõ déficit, segundo ele decorrente das despesas excessivas com pessoal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano passado, na
opOrtunidade que tive de aqui me defender de acusações
do então Governador Tarcísio Buriti de que eu estava
obstruindo os empréstimos da_ Paraíba e de todo o Nordeste, e portanto era um inimigo do Estado, desci a deta~
lhes, a números, sobre a situação financeira da Paraíba,
salientando o seu alto endividamento externo. Quando o
ex-Governador Tarcísio Buriti assumiu, em 1979, encontrou a Paraíba devendo 9 milhões de dólares; em três
anos, ele aurn.entou esse endividamento para 49 milhões;
40 milhões em três anos. Agora, são mais 20 milhões de
dólares solicitados pelo Governo do Estado, e, posteriormente, mais 20 milhões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores confesso a V. Ex•s: no
momento, não tenho nenhum intuito de obstruir a vo_dessa matéria, mas, por um dever de consciênCia,
deixo registrado, nos Anais, o meu voto pessoal contráfiO à aprovação, deste ProjetO-~e Res~_luç~o; Porque
n~o sei como a Paraíba, nã atual situaçãO em~ que se-encontra, tem condições de tomar mais 20 milhões de dólares, sobretudo, depois da máxidesvalorização do cruzeiro,Que majorou em 30% o custo em cruzeiros do endividamento. externo do País, dos Estados e dos municípios.
taç~o
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Além do mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria
que a Casa atentasse para um aspecto: se eu quisesse obs-

truir, ou pelo menos que essa proposição demorassebastaria dizer que nem há plano de aplicação específico
para os 20 milhões de dólares.
São 20 milhõe5 de dólares, pam quê? Meta: Construção de 800 km de estradas; localização: dlversos municípios.
Não se diz quais são as estradas, onde são: Lembrome que o nobre Senador Alberto Silva, ao discutir um
projeto semelhante em relação ao Piauí, exigiu o plano
de aplicação. Mas, aqui n1io há o plano de aplica_ção.
Eis outro item:
1\Tctas: Prestação de Assistência TécniCa e Financeira à 1.000 empresas:
- lmplementaçi:ío do Terminal Rodoviário de
Campina Grande e conclusão da malha viária de
acesso ao terminal de J oüo Pessoa.
Localização do Pmjeto: Diversos Municípios.

Agora vem o pior, vejam bem:

c) Htulo' AMORTIZAÇÃO DE EMPRtSTIMO EXTERNO
Objetho: Possibilitar o suporte financ-eTi'ó necessário uo resgate de operução de financiamento externo Jevuda u efeito pelo Estado para execução de
programas prioritários do Governo Estadual.
Quer dizer, toma-se mais 20 m"ílhões de dólares, inclusive para pag:u aos banqueiros inteinacíonais os empréstimos anteriores, que o Governo não tem condições de
honrar com seus recursos próprios.
E sabe quais são as garantias, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que são dadas a esses empréstimos, não só aos
anteriores como a esses'? Os recursos do !CM da Paraíba.
Ora, se o Estado não arrecada nem para pagar o funcionalismo, com é que pode garantir e resgatar esses emprê.<>timos com o produto do ICM? A não ser que, amanhã, venhamos a ter a encampação aqui sugerida pelo
nobre Senador José Fmge!lj, das dívidas do.s Estados
pela União que já está tremendamente_endividada, de tal
sorte que, embora o Senador Virgílio Távora não admita, :.1cho que vamos terminar na moratória mesmO, porque como disse, ontem, o Senador Aloysio Chaves, com
:.1 sua responsabilidade de Líder do PDS; a moratória é a
últi:'l'la solução. Mas, se é a Ultima, -é a solução.
O Sr. Virgílio Távora- Permite--V.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ex~

um aparte?

Pois não_

O Sr. Virgr1io Tá~·ora- Perdão. Retifico, exatamente,
o que digo :.1qui nesta sala que, em ha.,endo outra s_o~
lução- pode ler o meu discurso - não havería COmo se
procurar uma moratóriu. Tinham todos os caminhos a
serem percorridos: que um País em que 69% das suas importações são com fínanciamentos até 180 dias, e a moratória, justamente seria o último caminho a percorrer.
Isso de dizer que não admito a moratória.,
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ainda bem que V.
Ex•. num recurso que faz jus à sua inteligêncía e ao seu
talento, não descarta_ a possibilidade de uma maratória
futura.
O Sr. Virgílio Távora - Mas, meu caro, da mesma
maneira que V. Ex' não descarta, que nós não queremos,
o seu desaparecimento da terra.

O SR. HUMBERTO LUCENA-~ muito mais difícil prever a minha morte, do que o que vai acontecer na
economia brasileira, nobre Senador ..
O Sr. Virgflio Tá1·ora - A econoní.üi brasileira, numa
escala, é_ muitO mais difície V, Ex• prever,
O SR. HUMBERTO LUCENA- Pelo contrário. E
veja, V. Ex~, que foi tão imprevidente o Governo com a
sua dívida externa, que, apesar do chamado primeiro
choque do petróleo, continuou-se a tomar empréstimos

O Sr. Virgílio Tá1•ora - O que, em 1979, era um grande negócio mesmo com o retorno zero.

O SR. HUMBERTO LUCENA-~- mas a quesfão é
que o Governo não se acau_telou quanto ao primeiro
choque, nem teve o necessário descortino para prever o
~gl}n~:i_o _choque.,
O Sr. Virgílio Tái'Ora mundo.

Ah! Isso daí, ninguém do

O SR. HUMBERTO LUCENA -Como não? Com a
OPEP aí, mandando no mundo! Tanto assim, nobre Sen<ldor, que, quando veio o segundo choque, nós estávamos no pique de nosso endividamento externo, recorrendo :.1 dólares e mais dólares, para realizarmos investimentos altíssimos <1qui no Brasil, alguils deles, inclusive,
adiáveis. como sabe V. Ex~ Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em conclusão, o
que quero dizer é o seguinte: Primeiro, mantenho, por
uma questão de coerência, a minha posição anterior de
vo_tar çontra esse projeto de resolução, porque, em sã
consciência, como paraibano, eu não poderia, numa
hora como esta, quando conheço a péssima situação
econômico-financeira. do Est:.1do, agir de modo diferente.
Segundo, apesar de o processo estar incompleto - e aí
chãmo a aterlçào das comissões técnicas competentes
para que tenham mais cuidado no exame dessas matériaS, ilã"o quero obstruí-lo hoje, para que não se diga,
lá: na Paraíbu, no início de um Governo que foi eleito
pelo povo, que eu estou tentando tumultuar a nova administração. De maneira alguma, longe de mim, Sr. Presidente. Eu, <icima de tudo, sou par:libano e, por ser partlibano é que voto contm. Agora, o Senado na suaresponsabilidade coletivu_, que delibere.
O Sr. Hêlio Gueiros- V.

Ex~

me permite?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Hélio Gueiros- Eminente Senador Humbei'to
Lucenü, V. ex~ reflete_ bem o estarrecimento da opinião
pública brasileira, com relação a situação de caos financeiro de inúmeras Unidades brasileiras, só reveladas,
agora, com a posse dos novos Governadores. E, eu creio
que, por contraste, eu deva dar aqui um depoimento a
respeito do Governo do Pará, exercido pelo Governador
Alac;d Nunes. S. Ex~ cumpriu, apenas, com o seu dever,
mas é preciso not:.1r que foi S. Ex•, porque não quis se
curvar às imposições e caprichos de certos politicas,
obrigado a se declarar em rebeldia contra o Governo Federal e, por isto mesmo, foi alvo de um boicote sistemáticõ da Administração FederaL S. Ex• teve verbas da Educaç5o cortad:.1s, teve, também, toda a parte do Departamento- de E-strada&. de Rodagem suspensas, também, há
um ano. O DNER está devendo ao DER, do Pará, I bi ..
!hão e 200 milhões de cruzeiros. Não paga as quotas do
Pará a mais de um ano. Pois, saiba V. Ex• que, contra
tudo isso, o Governador Alacid Nunes sobrepujou e entregou o Estado com as contas rigorosamente em dia,
não deve um tostão ao funcionalismo, não deve um tostão aos fornecedores, c deixou quatro bilhões de cruzeiros em caixa p:lra que o Governador Jader Barbalho não
_enfrentasse probk;mas com o pagamento do funcionalismo no mês de março. Então, eminente Senador Humberto Lucena, como naquela história, daquela anedota de
que só o filho de quem estava vendo era quem estava
com o p:lsso certo, e os outros com o passo errado, naquela pilhéria que se conta a respeito dos pais orgulhosos
que foram ver o desfile do batalhão; no caso, pelo que estou vendo do Brasil de hoje, o único governador que estava com o passo certo era o Governador A!acid Nunes.
E julgo do meu dever dar este testemunho até porque ele,
outro dia, por má informação ou imcompreensão de
emirlentes Senadores do PDS, fÕi acusado de traidor. Ele
Pode ter seus pe-cados, mas não traiu o povo do Pará,
nào tralu seu juramento de realizar o bem do pOvo do

Sábado 26

0659

Pará, que é isto o que interessa, e não as predileções de
ordem pessoal. Em o testemunho que eu acho que, pelo
expressivo -pronunciamento de V. Ex~, focalizando esse
problema de_ caos financeiro dos Estados brasileiros, deveria dar em abono ~l honorabilidade e capacidade do
Governador Alacid Nunes.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Congratulo-me
com V~ Ex•. com o ex-Governador Alacid Nunes e com o
Pará, por esse fato tão auspicioso que V. Ex• registra no
seu aparte.
O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA zer, nobre Senador.

Com muito pra·

O Sr. Jo5ê Fragelli - Dois pontos. Um para fazer
uma pequena observação diante do aparte do nobre Senador pelo P:.1rá, monstrando que o Governador Aiacid
Nunes deixou o Estado em situação financeira auspiciosa. E como o Pará, também o Estado de Pernambuco, segundo todas as notícias que temos, o nobn: Sen'ador
Marco Mareie! também deixou o seu Estado em situação
financeira favorárvel. O que quero ressaltar, apenas, é a
injustiça que este Senado pratica passando por cima das
prôprias leis. da Resolução n~' 62 e da Resolução n'i' 93,
aprovando todos os pedidos de empréstimos para os Es·
ta dos cujos GoVernadores cumprem o seu dever de man·
ter a situação firianceira dentro daqueles limites que lhes
permitam atender aos seus compromissos, apr-ovando
empréstimos para muitos E~tados cujos Governadores
exorbitaram das suas funções, das suas atribuições,
l:.1nçando os seus Estad9s num verd:.1deiro caos financeiro, e nesta impossibiHdade que se el"!contra o próprio
Brasil de pagar as próprh1s dívidas. Então, nós estamos
sendo injustos quando damos um mesmo tratamento u
Estados de situações diferentes, concedendo empré:.ti·
mos àqueles que não o merecem e nem deviam ter, justamente por n5o pautarem o seu desempenhú governamental, administrativo no setor final"!ceiro, de acordo
com as normas exigidas hoje, pelú menos por duus Resoluções do Senado, que são as de números 62 e 93. A segunda parte é justamente essa, nobre Senador, V. Ex•
ressaltou que uma parte- veja bem- desse empréstimo é para pagar empréstimos já feitos. Essa ê confissão
de que esse Estudo, essa solicitação, esse processo não estú dentro dUS normas das Resoluções números 62 e 93,
que e.~tabelecem, justamente, os limites de endividamento. Só essa confi_Ssã6 seria o bitstante-para cada Senador,
querendo c_umprir o seu dever de Se_nador, não votar esse
projeto, porque est:.1rá decidindo contra texto expresso
de du<lS leis do Senado, que são as Resoluções 62 c 93. 1::
por isso que tenho dito que o Senado não tem cumprido
o seu dever·e, outro di:.1, o nobre Senador Jutahy Magalhães quis lançar-me a censura de que eu estava acusando injustamente o Senado. Não é injustamente, estou fazendo uma ucusaçào procedente contra o nosso procedimento dentro desta Casa. Em este o aparte que que-ria
dar a V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito grato :.1 V.
Ex•. nobre Senudor José Fragelli e, de acordo com o seu
ponto de vist:.J, já mantive contato inicial com o Presidente da Casa, Sf:rlador Nilo Coelho, com o Líder do
PDS Senador Aloysio Ch:.1ves e com os demais Líderes,
Senador Saturnino Braga, do PDT, e Senador Nelson
Carneiro, PTB, pam nós nos reunirmos, com os Presidentes das Comissões de Constituição c Justiça, Economia e Finanças, e reexaminarmos a conduta do Senado a
nível. sobretudo. duquelas Comissões, que são ós órgilõs
que se aprofundam no exame da matéria~· para que então
haja um maior rigor na tramitaç~o dos pedidos de autorizuçào para empréstimos internos e externos aos Estados e Municípios.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fica aqui a
ininha opii\Íà1i, sou contnírlo à aprovação deste pr-õjeto
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de resolução e evidentemente a Taquigrafia resgistrará
nos nossos Anais, o meu voto pela sua rejeição.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem.')
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MOACIR DUARTE NA SESSXO DE 24-3-83 E
QUE, ENTREGUE X REVISAO /JO ORADOR,
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. MOACYR DUARTE- (Pron.uncia o seiuintediscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Há mais de meio século, nesta mesma Casa, Senadores
do Nordeste e do rio Grande do Norte alertavam o País
inteiro para ã pauperizaÇãO da região, diante das águas
de seus rios- quaõdo existem-, conduzidas inevitavelmente para o mar. A perenização dos rios e a conseQUente irrigação de suas terras teria de ser- preconizavam
- , a solução a solução definitiva para Se eVitar um N ardeste malatratado, pedinte, humilhado.
Eloy de Souza _e Joaquim Inácio de Carvalho Filho,
norte-rio-grandenses que ilustraram este Sertado, plantaram na angústia de todm nós a certeza de que os paliativos provisórios seriam a explicação inelutável de nossa
pobreza.
Repetidas secas têm assolado o Nordeste, desde os
tempos coloniais- até- hoje, sem que providências tenham
surgido para eliminar, deftnitivamente, as--suas nerástas
conseqUências. Ora, a falta de métodos na distribuição
dos dinheiros públicos, sempre concedidos a título de socorros; ora, soluções diversas, sempre emergenciais, têm
acompanaho a sua história. Foi assim em 197-1 ã 1973,
como em 1692, data da primeira estii:tgem registrada no
Ceará. Na seca de 1722 a 1727, segUndo Inácio Nunes
Correia de Barros, "morreram muitas criaturas humanas
à fome à necessidade e outros escaparam sustentando-se
em couros e bichos imundos". Os anos de 1824 e 1825 foram de grandes sofrimentos para a população da região,
trazendo, junto com a seca, as epidemias e a Guefra Civil
na Confederação do Equador.
Relata o Senador Pompeu:
"Os infelizes que fugiam aos ladfões e- à fome
corriam em bandos aos grandes povoados; e--pelas
estradas, pelos campos, praças e ruas iam deixando
insepulsos os cadáveres dos que não podiam resistir."
Calamitoso for-também o ano de 1845. Em 1877, a
grande seca, inominável odisséül, com cenas de horror
jamais excedidos e raramente igualados na história do
sofrimento humanno.Conta Eloy de Souza:
..... fujo com pena de mim mesmo à dor__exaustiva
de relembrar que um dia já houve no meu País, em
que o pai devorava o filho pequenino, e fogueiras
crepitavam num ensaio- infeliz de incineração dos
cadáveres que as valas_ extensas_ e- profundas não
mais comportavam".
E prossegue:
"Desta seca guardó a reminiscência de ter visto
- ----morrer·ã-primeifá''--CríafuftC"tlum:a-rüt,-lffu pobre retirante abarracado nas proximidades de minha casa
paterna em Macaíba. Lá se vai bem mais de -meio século, mas, no subconsciente de criança que ainda
não havia completado cinco anos, nunca mais se
apagou a memória do quadro que não recordo sem
o espanto próprio daquela idade e que fujo à amargura de descrever."
Fato é que, conforme assinala Miguel A. Ribeiro Lisboa,
"não há ciclos na periodicidade das secas. Normal é o regime das secas parciais. Certamente há secas gerais: são as grandes secas, assim como há tamR
bêm grandes invernos·~A mais remota seca do Brasil data dos meados do SéR
cuJo XVI.
Padre Serafim Leite, em sua História da Companhia de
Jesus, alude a secas na Bahia e em Pernambuco no Sécu-
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lo XVI. Há tradições de secas em 1614, mas a de 1692 é_ a
primeira reconhecidami:n"te_autêntica. Oito secas ocorreram no Século XVIII, das quais trêS tristemente memoráveis: a de 1721, -:::~tingi"ndo do Ceará a Pernambuco; a
de 1777 e a grande seca de 1793.
Euclides da Cunha, em Os Sertões, reporta-se a uma
seca em I7l0. O Século XIX viu dez grandes invernos e
sete grandes secas. Destas, a de 1845 teve gravíssimas
conseqüências e a de 1877 tornou-se notável pelã Perda
de numerosas vidas humanas: 50% da população da área
castigada, O Século XX tem sido muito seco. E uma das
situações deparadas pelo governo foi a instituição de verR
dadeiros ''navios negreiros", conduzindo os nordestinos
para a Amazônia. Cabe destacar, nesta época, ação do
Ministro José Américo de Almeida, responsável pela
vida de dezenas de milhões_ de nordestinos.
A ação do governo, desde os tempos coloniais~ se-manifestava pela distribuição tardia de socorros. quando a
c-rtse estava com seu maior grau de -intensidade. Acentuou o Conselheiro Ruy Barbosa, em 1890:
"As despesas com os Estados afligidoS pela seca
formam, no orçamento, uma voragem cujas exigências impõem continuamente ao país ___Sacrifídos
imensos."

O çonJronto de datas confere uma certa periodicidade
às secas nos d9is último_s séculos:
Século XVIII
1710/1711
1723/1727
1744/1745
1777/1778
1791/1793

Século XIX
1809/I8IO
1824/1825
1~44/1845
~

1877/1879
I888/I889

Apesar de uma situação angustiosa durante três sécuR
los pela nossa imprevídêncü:i, os poderes públicos
rendiam-se, no início deste século, às exigências de uma
condição imponderável. Alguns atas resultaram num
plano de combate contra os flagelos da seca, cientes embora de sua eficácia momentânea.
Em "As secas do Nordeste", Tavares de Lira afirma:
'!quem conhece as devastações produzidas pelas secas no
Nordeste e sabe que só na de I 877 e 1879 foram gastos
improdutivamente cerca de oitenta mil contos ... " É
oportuno enfatizar-se o advérbio.
Em 1903, Fe!ipe Guerra, revoltado com o desprezo a
que os governos relegavam o pobre sertanejo nordestino,
escrevia: "O bode e o burro têm dado mais vida ao sertão, têm_concorrido mais para o seu progresso e têm amR
parado mais nas calamidadbs, do quC todos os maUs governos que têm abandonado aos seus próprios recursos a
população sofredora das últimas secas".
Nada se fazia de permanente, capaz de prevenir os
efeitos desastrosos das futuras calamidades. Nada havia
de a"lil-adouro, a não ser o sofrimento do povo.
O problema essencial do Nordeste, e durante muito
tempo o único que _emocionava o país, era o fenômeno
climáticci da seca periódica. OcorrendO como o desabame_ntQ_d.eJJro ~ªstigo_,_de__dl.lr.ação_insJável, a_seca_p_atalisa
quase inteiramente a pecuária e a agricultura de um vas~
to hinter/antl área de mais de um milhão de quilômetros
quadrados, habitada por inais d.e 30 milhões de almas_.
Não é de propósito que utilizo o significado que a palavra alma contém nos dicionários dos velhos regimes au·
tocráticos. Talvez nenhuma região do Brasil tenha concentrado, como o Nordeste, tantas pessoas resignadas,
- tantos servos da gleba, tantos escravos da terra. Não
pela servidão feudal, mas pelo amor ao chão e pela obstinada fidelidade à miséria.
Muito recentemente, conforme todos nós sabemos, o
problema do Nordeste conseguiu sair da ficção literária,
dos romances do cangaço e das sagas dos retirantes, para
integrar-se no contexto mais amplo e mais realista do
problema do subdesenvolvimento de toda a região norR
-destina, que não pode acompanhar nem de longe o vigoroso crescimento do Centro~Sul do país.
Entre outros- fatos, o problema das secas se fundiu
com o da utilização das terras úmidas do Nordeste, que
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apresentam, quase exclusivamente, uma pequenã" faixa
- -nrotâriea entregue ao _CUltivo da cana-de-açucar. São
b_em ilustrativas as observações de estudiosos da autori~
dadc de Celso Furtado, de Roy Nash ou de Albert
Hirschmann, quando fixaram, em períOCios diferentes, as
crises econômicas dessa faixa que inclui grandes cidades
corn-o Recife e Salvador. A fatalidade climática, a- aboliçãO da escravatura, a concorrência ant.(Ihanã e em seguida a cresc_ente produção do açúcar paulista, engendraram uma série de contramedidas financ_eiras e reações
gradativas e descentralizadas por parte dos grupos condicionados, sem alternativa, à monocultura da cana.
Procuro enfocar aqui, apenas um dos aspectos do
problema, pois a grande zona nordestina, defenida como
Polígono das Secas, não é tão homogênea quanto se pensa. Nela é que surgem regiões elevadas e montan_hosas,
chapadas ou serras, e, tanto no setor norte, limitado pelo
rio Mearin, quanto na parte sul, em- torflo do rio São
Francisco, as secas são menos pronunciadas, a luta pela
vid:::~ oferece ao homem outras trincheiras. Mas no sertão
do meu Rio __Grande do _Norte, como no ~earã, na Paraiba em em grande parte de Pernambuco, a estiagem é
quase uma condição crônica e _nessas âreas sobrevive
uma população algo densa, mais de 30 pessoas por quilôM
J'!letro quadrado. Como o nagelo é imprevisível, a provisão humana quase não subsiste, poucos têm condições
de guardar o que se torna perecível diante da catástrofe.
Eis porque, ainda no governo do saudoso Presidente
Epitácio Pessoa, quando algumas classes privilegiadas
condenavam a diretriz de se empregar nas obras do Nordeste os lucros das operações do café adviessem para o
Estado de- Sã:õ Paulo, o grande Presidente nordestino,
nlinia insopitável explosão de patriotislno, sentindo o
drama angustiante dos seus conterrâneos, proclamava
em discurSo inesque_cível:
"Ide, os que combatem e malsinam a ação do
meu governo; ide, penetrai naquela fornalha ardente; lançai as vistas sobre aqueles campos calcinados,
onde as plantações desapareceram de todo, onde a
vegefaçã:o feneceu e mirrou, e os bebedouros seressequíram sob a centelha comburente do sol impiedoso; ide, percorrei aqueles chapadões intérminos,
Onde o silêncio apavorante das quebradas é apenas
interrompido, de longe em longe, pelo mugido desesperador do gado sequioso e faminto; ide, segui
agora as estradas, e vede aqui as ossadas daqueles
que não puderam fugir mais longe ao horroso flagelo e tombaram, inanidos e moribundos, para servirem de pasto, ainda com vida, à voracidade das fera-s--e das aves de presa; ide e vede, maís lOnge, os
que acabam de cair, alucinados e arquejantes, e,
olhos cravados na abóbada candente, numa última
prece de compaixão e piedade, ou talvez numa derradeira imprecaçào de -desespero e de insânia,
aguardam, aniquilados e vencidos, o suplício dantesco dos que os precederam; ide c vede, por fim, a
fieirã__lnffnita dos que ainda podem arrastar~se, anR
drajosos e esquálidos, a face descomposta, o olhar
des v_airado, __s_e:m_ _fo_rç_a __J_1J a;i~__ p_ai:a_qrr:~g_a;
()_$_ p_c;-~
queninos, sem gota de lelte para lhes calar o choro
triste, enfraquecido e compungente, com o estômago torturado a contorcer-se na agonia da fome, a
gargante em fogo a queimar-se no desespero da sede, a alma despedaçada, o coração confrangido de
luto, de desolação e de dor ... ide, vt:de, ouvi e dizeime, depois, se eu estou ou se eu não estou redimindo
um crime da Nação".

rem_

O clamor n__ordes_t_ino era por providências estatais sistematizadas. Pelo que se sabe, as primeiras medidas ofiw
ciais mais ordenadas datam de Rodrigues Alves, ainda
assim ineficientes..
Antes de 1877, nein a curio nem a médio prazos, era a
seca preocupação nacional. Com o desfecho de um conw
junto de ações, foi instituída em 1909 a Inspetoria de
Obras Contra as Secas (IOCS), dez. anos depois transformada em Inspetorii:l Federal de Obras Contra as Secas
(JFOCS), e, já em 1945, tomando o nome de Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), A
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atração da açydagem era, então, inevitável, ainda mais
quando se preconizava que o fator de que precisava o
Nordeste era_ a água e que bastava armazená-la. O esquema parecia ter a fase _de soluções; de um lado a seca
emergia como acontecimento de origem puramente ex.._ó_gena; de outro, cabia vislumbrar uma forma de constatar
a crise de escassez hídrica, e que era encontrada na açudagem,
Os dez primeiros anos da Inspetoria de Obras Contra
as Secas fo(am de estudos e levantament9S e algumas

obras de vulto se realizaram na administração ppitâcio
Pessoa. A presença de José Américo de Almeida no Ministério gerou algumns tendênciaS positivas, como a manutenção de ajud<i federal ao Nordeste, com a realização
de investimentos, quadruplicando-se a capacidade de armazenamento d"água. O percentual de 2% da reçeita tributária anual da União para a lUta contra as SeCas foi
duplicado. As tendências existentes já -apontavam cada
vez mais na direçào da prática de irrigação.
Papel prepondenmte na história das secas tem o rio
São Francisco, pelas muitas idéias que surgiram para o
aprovei_tamento de suas águas. A Comissão do Vale do
São Francisco, criada em 1948, concentra seus esforços
em projetas inici<Jlmente de pequenos serviç-os. Por seu
turno, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco,
criada em 1945, junto conCO-- DNOCS, representaram
uma busca de__ fortalecimento da região.
A seca de 1951/53 veio exigir novas ações. Sobressai,
então, a criação do Banco do Nordeste do Brasil, com a
finalidade de -.. viabilizar o aproveitamento de infraestrutura social", evidenciou a necessidade de adoção de
medidas profundas, em suas raízes, para libertar a região
através do fortalecimento das atividades primárias e secundárias.
A estiagem de 1958 veio mostrar a mesma e antiga importância regional diante do fato, associada â prática de
malversação dos re_cursos fimmceiros mobilizados.
Parecia tempo de curiosidade uma mudança mais
completa de enfoque e de limpar a má reputação com
que se marcara a presença do setor público na recuperação nordestina diante do flagelo.
A política de emcrgCncia- tem sido uma constante,
sempre tingida de emoções e palavras contristadoras. O
que tem ocorrido são medidas assistenciais, que apenas
atenuam os danos da estiagem. Durante a seca de t 970,
13% da receita federal, gastos com a emcrgéncia, foram
destinados a esta ação.
Admitindo conservadoramente que, na ausência de
uma seca, o Nordeste crescesse, cm 1970, à taxa de 5%, e
estimando o Produto Interno Bruto regional na ordem
de_ 5 bilhões de dólares, o dc_clínio provocado pela seca
equivale a cerca de 300 milhõe:> de dólares. E o prejuízo
para o pais, em termos de produto perdido, ascende a
quase 400 milhões de dólares. Cerca _de 400 ffiil flagelados para um total de 28,8 milhões de pessoas, foi o balanço de 1970.
Uma apreciação do efetivo da est'iagem de 1970, demonstra ter sido el<! mais aguda no Rio Granái! _do Norte, conclusão confirmada quando o marco de referência
são os contigentes de flagelados presentes nas frentes de
trabalho, em outubro de 1970, e em termos proporcionais à sua população, cerca: de 70 mil, conforme assinala
J. Otomar de Carvalho, em seu livro "Plano Integrado
para o Combate Preventivo aos Efeitos das SeCas no
Nordeste'', SUDENE, Recife, março, 1972".
A seca constitui um ônus p-ara o País. Grosseiramente,
pode-se estimar em 500 milhões de cruzeiros, a preços de
1970, os gastos da União, àquela época.
E são os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba onde evidencia-se mais claramente _os seus
aterradores efeitos. No caso do Cearâ, a queda do produto real das cultur<>s agrícolas foi de até 52%. O l'iauí
perdeu mais de um terço de suas _lavouras e os outros Estados percentuais idênticos o-u maiores.-Reporto-me agora, Srs. Senadores., às últimas secas;
1976 destruiu plantações, dizimou rebanhos, ugravandose a vida do sertanejo que emigra em direção <LOS grandes
e médios cenlros. As secas são visitadas, suas popul::~ções
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estiniadas e mUitaS vezes servidas para relatórios que
passam de mão em mão nos gabimetes dos técnicos e dos
tecnocratas, novos programas são estudados, esperandose assim que uma nova estiagem aconteça para começar
tudo de novo.

O Sr. Jv.séLins -

Permite V. Ex' um aparte?

QSR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.
-

-

-

-

-

-o Sr: Jõ.sé-Lins - Senador Moacyr Duarte, não sei o
que será melh_or,.se serã apartear V. Ex~. ou se deixar que
V. Ex~ discorra com- tanta proficiência e com tanto cOnhecimento de causa sobre o fenômeno nordestino. Mas
-é que da minha parte, nobre Senador, não resisto, primeiro, ao desejo de homenagear V. Ex• pelo discurso que
faz. .E, em segundo lugar, o desejo de participar dessa
verdadeira exposição que V. Ex~ faz da chaga nordestina. V._ Ex~ toca com o dedo na ferida mais dolorosa da
nossa gente. E quando V. Ex• descrevia o sofrimento dos
anos passados daquele povo, eu me arrepiava na cadeira,
porque eu também assisti, Senador Moacyr Duarte, o
me_u_avô e o meu pai levantarem-se das suas cadeiras na
_mesa para ·e-ntregarem os pratos da comida aos pedintes
da__seca de 1932, Mas, 1932, já não foi uma tregédia tão
grande, a não ser na minha imaginação, mas comparada
com as. grandes tragédias de 1877, de 1776 a 1978 e de
outras citadas por V. Ex•, já o sofrimento tinha esmaeci. do_. E._ V. Ex~ diz muito bem, que não foi senão a partir
de 1877 que o Governo pensou, tomou conhecimento do
problema nordestino. Antes, o problema era praticamente um problema físico, metereológico. Só a partir daí
tornou-se um problema social. E, realmente, foi com a
criação do velho Departamento de Obras Contia as Secas, que tudo começou a mudar. Até 1909 morreram de
fome, de sede, de doenças de todo gênero, da peste, mais
de I milhlío de nordestinos, atê por ingestão de a!imentos e tubérculos tóxicos inadeqúados à alimentação humana. Era o desespero. As descrições feitas e V. Ex' tem
conhecimento, são de cortar o coração, mas, felizmente,
a partir de 1909, até hoje, talvez não tenham morrido
mais de_!.O a 15 mil pessoas o que, contrastado com I milhão de seres viventes, fora os rebanhos, até 1909, mostra
o quanto o quadro mudou. E muito se 9eveu a esse velho
Departamento de Obras Contra as Secas que, antes que
se falasse em planejamento, já ele trabalhava de um
~modo integrado,_ pois construiu os primeiros açudes, as
PriTneiras barragens, as Primeiras aguadus, construiu as
primeiras escolas, lançou a primeira água sobe o chão
para fazer as primeiras irrigações; construiu as primeiras
usinas hidrelétricas, pequenas, nos açudes, construiu os
primeiros campos de pouso e todas as estradas do Nordeste, praticamente, até que se criasse o Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem, pela Lei Joppert, em
1945, foram construídas pelo Departamento Nacional de
Obr::~s Contra as Secas. Ainda não se prestou a esse Órgão a homenagem que ele merece,_mas_foi Celso Furtado, quando entrou na SUDENE, que o esvaziou. Somente depoiS disso ele teve alguma recuperação, graças a
Costa Cavã1Canti, ao Presidente Geisel, ao Presidente Figueiredo e, agora, ao Ministro Mário Andreazza, e V.
Ex• tem razão de trazer aqui esse problema. Mas o que
nós perseguimos com iodo esse esforço, não foi senão fazer com que o homem já não morra de fome e de Sede;
mas é o mesmo homem pobre, apenas se organizou uma
estrutura de subsistência e de mera subsistência, com
atraso indefinidO, que ainda não foi superado, quanto ao
desenvolvimento nacional. O discurso de V. Ex~ vem
muito a propósito. V. Ex• merece o nosso encômico, a
nossa homenagem pela descrição que está fazendo, E eu
tenho a absoluta certeza de que V. Ex~ vai levar o seu
prohunciamenfó a]é" àquilo que nós desejamos. Desmoralizam, há algum tempo, a solução dos açudes, que chamavam a solução hídrica, mas ainda é a água que está
faltando nestes três anos de seca, até para as cidades beberem, pois há mais de duzentas cidades bebendo a água
de caminhão~ de vinte, de trinta, de quarenta, de cem
guirómetros de distância, oride nós não temos uma estruM
tura de ftgua nem para o povo beber. Mas homenageando o Presidente Figueiredo, e estes últimos Governos

o-

·que nos têm ajudado e a este nordestino honorário, que é
Mário Andreazza, eu diria que essa luta tem que continuar, deve continuar, deve ser aprimorada para que se
consiga o que a pol1tica de integração nacional quer, que
o Nordeste acompanhe realmente o desenvolvimento nacional. E para issO nós não devemos prescindir, nunca,
da irrigação.
O SR. MOACYR DUARTE- As intervenções de V.
nobre Senador José Lins, são sempre bem vindas,
-quer no decorrer do meu discurso, quer na sua conclusão, porque as intervenções de V. Ex• são sempre oportunas, e terão o mérito de enriquecerem e de ilustrar este
meu pronunciamento, pela _sua experiência de homem
público, pela sua experiência de administrador consciente, e que tem uma visão globalizante dos problemas nacionais e dos problemas do Nordeste. Só me sentirei
honrado em receber as intervenções de V. Ex•
Ex~.

O Sr. Alberto Silva Nobre Senador?

Permite V. Ex• um aparte.

O SR. MOACYR DUARTE- Com o maior prazer.

O Sr. Alberto Siha- Não desejava intervir, senão ouvir o relato que V. Ex~ faz, o discurso primoroso que traz
a esta Casa, nesta tarde, nào fora a necessidade de como
um representante da Oposição me associar aos conceitos
e considerações que V. Ex• faz sobre o Nordeste, sobre a
seca, e lembrar-lhe que o conheci como membro do Governo do Rio Grande do Norte, aliás um eficíente -auxi- _
Har do Governador, na ocasião eu qu_e estava na Coordenador ia do POLONORDESTE. E tivemos a oportunidade de examinar alguns problemas relativos ao homem
nordestino, ao homem sujeito â seca naquele projeto,
por exemplo, da Serra do Mel, onde dezenas e centenas
de pessoas estavam ali a merecer uma solução que o Governador Tarcísio Maia, com V. Ex~ como seu principal
auxiliar, estavam a exigir e realmente realizaram. Gostaria, apenas, acrescentar, nobre Senador, tudo que V. Ex~
diz verdadeiro, as palavras do Senador José Lins, um
grande conhecedor dos problemas nordestinos, dizer
que, realmente, muito se tem feito. E necessário mesmo
que se faça uma homenagem especial ao Departamento
Nacional de Obras Contra a Secas, porque sem dúvi-da,
com aquela sua estrutura de engenharia rural que ele
criou no Nordesle, que muito fez pelo País, naquela região, merecia realmente ter continuado, como era, sem
ter sido esvaziado como lembrou, o nobre Senador José
Lins em determinada época de sua hi:>tória. Mas, na verdade, nobre Senador, o _grande problema da seca no
Nord_este, é o homem. E tanto mais ele fica sujeito na região em que ele mora à calamidade, tanto mais o Governo Federal tem que intervir, tem que gastar bilhões para
impedir que se morra de fome, ainda, no Nordeste, e não
fora a assistência que o Governo Federal vem dando.
-Então, eu acho que como aquele problema é um dos
mais sérios, mais grave do País, já se chamou o Nordeste
de ilha de pobreza e outros nomes que enquadram bem a
pouca renda, a fragilidade da sociedade rural do Nordeste, acho que está na hora de colocarmos como V. Ex' faz
hoje, colocando o tema a discussão, que se juntem todos
os partidos, que se unam os Governadores e Ministros e
o Governo Federal para uma tomada de posição em relação ao Nordeste, no que tange a não apenas salva~ os
nordestinos da fome e da. sede, mas incluir os nordestinos na força de trabalho nacional. Que o nordeste contribua para o desenvolvimento do Brasil e não que o
Nordeste continue sendo aquele pária, como agora em
cinco anos - estamos entrando no quinto ano de estiagem cíclica, assistindo o Governo gastar bilhões de cruzeiros apenas para dã"r ágUi e comidi ·aos nordestinos.
Eu penso que isto é possível, e V. Ex' traz hoje uma contribuição, levantando a questão, mostrando o drama, o
horror da seca. Creio que estamos atentos para ouvir o
final do seu discurso, porque no final V. Ex• vai fazer o
apelo, para que todos nos jU-ntemos para encontrar uma
saída para o Nordeste, para que o homem do nordeste se
torne resistente. Creio que todas as forças vivas da
Nação devem pensar sobre isso. E nós do Nordeste com
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especialidade. Quero congratular-me com V. Ex~ e colocar. de jâ, à disposição de V. Ex• alguma experiência que
tenha tido também no Nordeste.

O SR. MOACYR DUARTE- Sou reconhecido ao
aparte de V. Ex~. eminente Senador Alberto Silva, pois o
incluo no elenco dos homens públicos que têm o maior
conhecimento e uma maior experíéricia-s-obfe""ã problcmãtica nordestina, riào a-perias põr -ter sido V. Ex' Governador de um Estado incluído no Polígono das Secas,
mas também adquiriu uma maior vivência da problemática quando foi o SUpervisor ou o Coordenador Geral do
Programa POLONORDESTE, quando tivemos várias
vezes que dialogar sobre a implantação e implementação
de diversos programas especiais que hoje se encontram
bem sucedidos no Rio Grande do Norte, entre os quais
aquele a que V. Ex• aludiu, o Programa de Colonização
situado na Serra do Mel, o Programa Lagoa do Buquci~
rào, o Programa limousin e outros tantos que se torna~
ria enfadonho enumefar.
De qualquer maneira me sinto honracfo- com a inter~
vençào de V. Ex• Estou certo de que os conhecimentos
de V. Ex• haverão de me ajudar a concluir estas minha:.
desataviadas palavras.
Continuando, Sr. Presidente.
Reporto~me agora, Srs. Senadores, às últímas secas.
Em 1976 destruiu plantações, dizimou rebanhos,
agravando~se a vida do sertanejo que emigra em direção
aos grandes e médios centros. As secas são visitadas,
suas populações estimadas, e muitas vezes servídas para
relatórios qUe passDm de mão em mão nos gabinetes dos
técnicoS e de-alguns tecnocratas. Novos programas são
estudados, esperando~se assim que uma nova estiagem
aconteçu para começar tudo de novo.
Em 1976, 531 cidades do Nordeste foram atingidas,
milhões de cruzeiros foram dispC-riàidOs, faltam <i.fím-eil~
tos, crescem os preços, amplia-se a marginalidade social.
Governadores e Ministros sobrevoam as áreas atingidas,
enquanto os flagelados buscam alimentação e emprego,
de sacos vazios, fisionomias de fo-me; cansaço, desespero
e espanto. As lavouras silo perdidas, a revolta aumenta
com a fome. aliada ~IS emoções de mulher e filhos sem
amparo. As soluções continuavam quase sempre paH<~ti~
vas, com carros~pipas conduzindo água para dessedentar as populações.
Em maio de 1976, em relatório enviado ao Ministro
Rangel Reis uma comissão de deputados e técniCos do
DNOCS, COndCilá-ra a velha prax .... de "frent<!s de trabalho" e sugerira a criação de uma estrutura capaz de en~
frentar o problema, em caráter permanente, com um
mínimo de desperdício de recursos. Sugeriu ainda a con~
cessão de crédito para a formação de enfra~estrutu_ra nas
propriedades rurais - barreiras, barragens, açudes,
poços tubulares, formação de pastagens, etc. - , e ao
Rio Grande do Norte, como manancial de produção alimentícia, entre outros, viabilizou a utilização de lagos
existentes para irrigação, perenizando rioS:A seca tem sido um velho e sempre atual problema. Os
anos de 1979, 1980, 1981, 1982 e este f983 eStão comprovando, mais uma vez, que ainda não estamos conseguindo conviver com O fenômenO, Sempre irregular mas infalível, nem aprendemos a atacar de maneira gfobãl os
seus efeitos. As causas pouco mudaram ·na hiStó"rTã--do
combate a este flagelo social.
É preciso ver o_ Nordeste para acreditá-lo. Quem per~
corre pela primeira vez essa região, em pleno verão, e vis~
lumbra as suas caatingas, onde as únicas cores verdes são
as do xique-xique e do carde_i_ro, tem a impressão de que
por ali passou um grande incêndio. Se chegar a um dos
seus rios secos- e são centenas- , seus olhos enxergarão o verde das plantações do feijão e da batata, no seu
leito quase morto. Só pode ter uma idéia do sertllo do
Nordeste quem o vê cinzento e ressequido e assiste ao
seu renascimento quando caem as primeiTãs chuvas. As
sementes que não germinam na seca, não se corrompem,
guardando em seu seio as esperanças do camponês.
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Mas, se a falta à terra a ãgua, falta ao homem uma
educação prática,falta o crédito, falta a assistência técni~
ca, falta o apoio ao seu crescímerito.
Se o Nordeste é possível e se o homem é laborioso,
porque o atraso secular da Região diante do Sul e do Su~
deste?
Se as conseqüências da seca atingem o homem e principalmente os pequenos-- moradores, parceiros meeiros
-,também os animais sofrem desastrosamente as suas
sequélas.
O Nordeste é viável. E mesmo que não o fosse o Nor~
deste ê Brasil. Hoje, sabe-se que o problema regional
nordestino tem outras causas. Se a seca aparece como a
emocionalmente a mais triste, ressalto ainda o maior
desgaste do solo, decorrente de seu uso pouco cuidado~
so; ressalto a ausência de mecanismos fiscais e "financei·
ros gt.l"e favorecem mais acumulação de capital no Sul do
País; de.slaco a perda de nosso material humano, deslocado para o Centro-Sul; relembro a pouca preocupação
de alguns Chefes de Estado, quase sempre mais ligados
ao Sul e ao Sudeste, capitalizando esta região e suscitan~
do a captação de capitais, têcnicOs e de -mão-de-obra
nordestinos.
O último censo nos infor"mou qUe -a renda Pú capiia
nordestina ê a metade de uma mesma renda geral brasileira. A produtividade por pessoa é de 27% mais baixa do
que a mesma no Pafs. Um sertanejo de 50 Unos de idade
já assistiu e já sofreu pelo menos quatro secas.
E ainda hoje ele guarda, quanto pode nos anos chuvosos, uma parte da colheita a salvar, na próxima crise, a
sua família e os seus gados.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me um aparte
dor?

O SR. MOACYR DUARTE para mim.

Sen~

Com muita honra

0- Sr. Marco Maciel - Eminente Senador Moacyr
Duarte, é com muita satisfação que nós o ouvímos, nesta
tarde. dis-sertando sobre o crónico, mas sempre atual
problema das secas, E quero cumprimentar V. Ex~ pela
contribuiç:lo que V. Ex~ traz, auferir com grande conhecimento de causa o problema, dando assim uma grande
contribuição para que se fortllleça, cada vez mais, uma
consciência nacional sobre a necessidade de não apenãs
assistirmos aos flagelados, amparar aqueles que sofrem
as suas conseqüências, mas, sobretudo, enfrentar o
problema das secas em suas causas, _em suas raízes, por~
que é algo, a seca, que desafia mais da metade, quase
60% do território nordestino, trazendo, çntre suas seqUetas, o desemprego. a fome, sem contar a perda dos rebanhos e a frustração das safras. Tenho a certeza de que
nunca é tarde pura que voltemos as nossas atenções para
este problema tão im-portante, não apenas para o Nor~
deste, diria, mas para o País. Eu tenho sempre dito que
acho que o Nordeste é viável e, de modo especial, a sua
porção no sem i-árido, desde que lhe dêem os instrumen~
tos indispensáveis para que o semkírido possa tornar-se
uma região produtora e produtiva, gerando, quem sabe,
não somente a felicidade daqueles que, na parte do sem iárido vivem, mas, também, gerando excedentes agrícolas
para o nosso País. E eu espero que, com o discurso como
o de V. E"''· huja, como disse. cada vei: maíS iuila cons~
ciência nacional que ven-ha-fazer voltar, cada vez mais, as
atenções do Governo para esse grave problema e, assim,
criando condições para que o Nordeste ultrapasse essas
dificuldades e, possamos, assim, promover o que sei,
todo o País deseja, um desenvolvimento mais orgânico e
integrado de (oda a Nação brasileira.

O SR. MOACYR DUARTE- O aparte de V. Ex•,
Sr. Senador Marcos Maciel, me lisonjeia sobremodo_.
Conheci a atuação de V. Ex• como Deputado à Assembléia legislativa do seu Estado, tenho acompanhado
de perto a tragetôria política de V. Ex• e posso testemu~
nhar que o preclaro ex~Govemador de Pernambuco,
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quando participava do Conselho Deliberativo da SU~
DENE, em todas e quaisquer opo-rtunidades, em que o
problema das secas mereceu enfoque e abordagem, sempre se distinguiu pelo seu entusiasmo, pela sua fidendade
à sua região e à sua gente, defendendo, com denodo, coin
pertinácia, com emoção, às vezes, uma solução definitiva
para a problemática das secas e não apenas o ataque aos
seus efeitos em condições emergenciais meramente,

O Sr. Virgfiio

Tá~·ora-

Ex• dá licença de um aparte?

O SR. MOACYR DUARTE - Com muita hOnra,
ouço o nobre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgfllo Tá~'ora -Seremos bem sintéticos que a
hora está avançada. Apenas, para parabenizã~Jo pela autenticidade do seu pronunciamento. Numa época como
esta de hoje _em que tanto se fala em governo participativo, em auscultar as comunidades sobre seus anseios
maiore.<;, sem fazer ironia, diremos que chegou a hora
também de ~lUscu!tar a comunidade nordestina. Há doze
unos passados um membro desta Casa, o Senador Dinar~
te Muriz. houve por bem de propor ao Partido que então
todos nós pertencíamos, ARENA. a condição de uma
Cõrtiissão-~-lalvez o trabalho mais sério que o Congresso
já fez sobre o Nordeste, Comissão de E~tudos para o
Nordeste, a COCENE. E, desde àquele tempo, que lá estava c-onsignada a necessidade de formar esta verdadeira
consciência para de uma vez por todas, resolver o
problema do Nordeste c, principalmente; do semi-árído,
uma das regiões daquela área. cuja solução, muitas vezes, era confundida com a solução do conjunto. A solução hídrica em algum tempo tão combatida dos idos de
59 a 64, era aquela solução do semi~árido. Talvez não
fosse. óbvio, da Zona da Mata, do agreste, da meia ama~
zônia. De maneira que V, Ex• tomando aqui as tradições
daquele ve!hu lutador potiguar pode perfeitumente levar
avante e hoje nos dú um exemplo claro disto com esta
brilhante lição aqui desta tribuna, aquela grande idéia
que era: ..Vamos, realmente, de uma vez por todas, resolver o problema do semi·ârido tornando-o capaz de resistir uos impactos da seca. Meus parabéns!

O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço as referências de V. Ex_~
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Fazendo soar a
campainha.)- Quero lembrar ao nobre orador que estamos a doi~ minutos do término da sessão, por isso peço
que conclua o seu magnífico di~curso.
O Sr.
pelo
termine
a nossa

se,

V.

José Uns- Solicitaria de V. Ex• que concedesmenos. mais lO minutos ao orador, põ:~r~ que ele
o seu discurso que é da maior import<lncia para
Região.

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Desde que
Ex~ requeira a prorrogação da sessão.

O Sr. José'Limdo, Sr. Presidente.

E extamente o que estou

requeren~

O SR. PRESIDENTE (lcnoir Vargas)- Foi requerida u prorrogação da sessão por mais 10 minutos.

Em vota~.,;fto o requerimento.
Os Srs. Senadore..c; que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprov<:~do.

A sessão está prorrogada.
O SR. MOACIR DUARTE ~ Agradecido ao nobre
Senador José Lins, ter requerido à Mesa a prorrogação
da sessão, permitindo~me, assim, a conclusão do meu
prOnunciamento, mesmo porque, como homem que
guarda fidelidade à letra regimental, estava pronto a
atender a oportuna observação do eminente Presidente
da_ Ca<>a.
Quero agradecer ao nobre Senador Virgílio Távora as
referências cativuntes e generosas que fez ao Senador Di~
narte Mariz, o titular do mandato que exerço agora em
caráter supletivo.
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Ao mesmo tempo, quero também manifestar a minha
opinião sobre o trabalho da comissão especial, a COCE~
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Branco conseguiram di!atar as fronteiras da Pátria, imaginemos que de outro lado, as suas_ vidas expatriadas,

NE, presidida, se a memória não me falha, pelo Senador

seus lares dilacerados, as suas consciências partidas, os

VirgHio Távora, que foi o relator·geral, e que editou dois
ou quatro volumes, que ainda hoje se constitui num dos
trabalhos mais sérios já feitos no Congresso Nacional,
abordando ou enfocando a problemática do Nordeste.
Tenho, Srs. Senadores, um cUJto fervoroso por minha
região, por sua dor e por suas lágrimas_,_ E o meu culto é
também um desejo para que tudo se renove, como a
poda renova as árvores, embelezando·as para uma frutificação mais abundante.
Se o meu sentimento me conduz à saudade de minha
terra gretada pelo sol inclemente, a minha visão política
desvenda horizontes mais amplos, quando pleiteio ações
defmitivas pelo homem do Nordeste.
As secas nos têm castigado cruciantemente. A nossa
população, no decurso de 60 ano_s, tem sido desfalcada
em mais de dois milhões de nordestinos. O que somos é
um património conquistado à custa de sacrifícios e mortes, uma verdadeira comunhão do homem com sua terra.
E é até vergonhoso que tratemos aqui de um assunto jâ
tão sabido e conhecido. Mas, Senhores Senadores,
perdoem-me a insistência, embora saiba que esta Casa e
a Nação estão fartos de saber das vidas tangidas pela calamidade e das vidas que deixaram de nascer.
Um dia será contada a mais bela página da História
do Brasil, quando desse flagelo de séculos não houver
"senão a recordação da heróica resistência dos nordestinos".
Montesquieu notou, com os elementos do seu tempo,
as relações geográficas atinentes à -desigualdade da maneira como se processava o povoamento em diferentes
regiões da terra. O fenômeno, nordestinamente, tem causas conhecidas e consideradas normais. E o povOamento
do Nordeste, região de grandes êxodos e fomes implacáveis, registra uma densidade de população superior a
muitas regiões de grande fertilfdaae:-- -A fome ê filha da seca. O êxOdo, a expatriação, o aluguel dos filhos do Nordeste aos fazendeiros do centro-sul
ou jogá-los nas matas da Amazônia, arrancando-os-violentamente dos seus lares pela coação da fome, é um infortúnio e Uma calamidade. Se em 1977, os nordestirios,
seguindos os cursos dos grandes rios, invadiram ousadamente territórios estrangeiros e sOb a genial tutela de Rio

seus estômagos vazios e os seus filhos e mulheres pesara~
sos e tristes.
A água sobra: tudo está em retê-la para a conveniente
distribuição. Apenas 20 milhões de metros c_úbicos seriam necessários para refrescar e tranformar o Rio Grande do Norte numa das unidades não carentes do Brasil.
E a média anual de chuva caída é superior a esta cifra,
embora irregularmente caída. Aí estão os Estados Unidos, o Egito, a lndia, Israel e tantos outros países que
são exemplo vivo do milagre da irrigação. Se os egípcios
não construíram açudes, fizeram a ida numa época indeterminada a irrigação por bacias, retendo as águas do
Nilo por ocasião das enchentes e conservando-as durante longo tempo nesses reservatórios, para fazê-Ias voltar
ao leito do próprio rio no início das plantações, com as
terras beneficiadas pelo limo e pelo humos depositados
nos dihs de repouso. A Inglaterra dispendeu somas vultosas em obras de irrigação na ln dia, não só para manter
o seu domínio, como para assegurar a produção. Os recursos gastos pela Inglaterra em barragens e canaisjã for::~m restituídos ::~os ingleses, acrescidos de juros fabulo~
sos. Na América do Norte, os poços tubulares estão disseminados em larga escala nas regiões secas; e no Estado
do Novo México, um reservatório com 40 milhões de
metros cúbicos de <!gua, é destinado à irrigação de toda a
área adjacente, na época das secas.
~tempo ainda de retomarmos o nosso caminho, aproveitando a lição de nossos desastres e construirmos uma
obra definitivã e perene,
Diante da irregularidade dos invernos no Nordeste, e
mesmo assim, diante de uma elevada média de chuvas, é
que pleitea~os e defendemos a construção de grandes reservatórios para a irrigação sistemática de nossas terras
que apresentam faixas bastante férteis. A água que se
perde no mar anualmente, sem produzir o menor efeito
útil, é de alguns bilhões de metros cúbicos em cada Estado. Não é necessário que os rios estejam sempre a correr,
mas_ que suas águas sejam ap-roveitadas. A perenização
simples dos rios não enrriquece a Nação. A literatura de
todos os tempos descreve os habitantes das margens do
São Francisco em sua subalimentação e pauperísmo. O
rio não seca, mas nein por isso ele é fánte de bem estar.
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Os americanoS têm uma frase que se aplica à tese defendida: "Irrigação não é sucedâneo de chuva, chuva é
que o é de irrigação."
Em se tratando de uma região com recursos dágua limitados, a irrigação passa a assumir importância relevante, O São Francisco, como um dos grandes rios sulamericanos, é certamente uma fonte de riqueza em seus
700 quilómetros de--extensã_o no semi-árido.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas. Faz soar a
campainha)- É apenas para lembrar a V. Ex• que estamos novamente a dois minutos do encerramento da sessão.
O SR. MOACYR DUARTE- Agradeço a V. Ex•,
Sr. Presidente, estar avivando a minha memória. Mas eu
recorreira a V. Ex~ que me concedesse mais alguns poucos minutos, para que eu conclua o meu discurso.
O Sr. Presidente (Lenoir Vargas) - A Presidência concederia, com muito prazer, desde que não houvesse o prazo fatal do término da sessão.
Se alguns dos Srs. Senadores solicitar a prorrogação,
evidentemente que concederemos.
O SR. MOACYR DUARTE- Procurei, Sr. Presidente, me restringir ao rigor da letra regimental.
A irrigação no Nordeste quanto mais tarde se fizer,
mais custoso serã vencer suas dificuldades. ~inútil as dificuldades. Não queiramos ser os habitantes do século
XVII ou XVIII, utilizando-nos da mesma retórica e dos
mesmos vícios em matéria de "seca", do mesmo modo
ainda hoje teimamos em continuar a ser o que Euclides
da Cunha chamava de "fazedores de deserto", derrubando árvores com o machado e a queimada.
Se a água qué casualmente refrescou pequena superfície não for detida em algum lugar,dias depois não restará
dela o mais leve vestígio, porque o ardor do verão jâ continuou sua açào nefasta,-queímando tUdo o que a chuva
fizera germinar.
É preciso dar de beber ao Nordeste.
É urgente criar meios de vida aos homens daquela re-

:g,ao, sem o que padeceremos todos. Quem houve os gemidos daquela gente, sente necessidade de gritar por
oções globais, desterrando de lá para sempre a fome, a
dor e a miséria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art.42,inciso VI, da Constítuição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 30, DE 1983
Autoriza a Prefeitura da Estância Turística de Itu,
Estado de São Paulo, a elevar, em Cr$
443.100.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões e cem mil cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA lf REUNIÃO,
EM 28 DE MARÇO DE 1983

1.1- ABERTURA
1.1.1 -Comunicação da Presidência

-Inexistência de quorum para
abertura da sessão.
1.1.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão. Encerramento.

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO
1.2.1 -Oficio do Presidente do
Supremo Tribunal Federal
- N•s S/9/83 (n• 30/83-P/MC,
na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráticas e do acórdão proferido
pelo Supremo Tribunal Eederal

nos autos do Recurso Extraordinário n~? 95.559-3, do gstado d~
Alagoas, o qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único
do art. I44 da Lei _n'i' 2,_6_55, de 21 de
dezembro de !979, do Municfpio
de Maceió, naquele Estado.
1.2.2 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n9
15/81; Projeto de Lei do Senado n"'
59/82-Complementar; e Ofícios n9 s
S/31 e S/32/82.

1.2.3- Requerimentos
- N•s 447 a 453/83, de desarquiv:lmento de proposições que
mencionam.
2 - MESA DIRETORA
3 - LIDERES E VJÇELIDERES DE PARTIDOS

r-SUMÁRIO DA 20• SEs-SÃO,
REALIZADA EM 22 DE
MARÇO DE 1983
(Publicada no DCN (Seção
11)
de 23-3-83)

RETIFICAÇÀO
Na publicação do Sumário, feita no DCN de 233-83, página 0502, 1' coluna, no item 1.3 -ORDEM
DO DIA,
Onde se lê:
- Projeto de Resolução
"' 151/82 ...
Leia-se:
-Projeto de Lei da Câmara nY 151/82 ...

Art. 1" É a Prefeitura Municipal da Estância Turística de ltu, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da
Resolução n" 93, de II de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizàda a elevar o montante de sua dlvida
consolidada em CrS 443.100.000,00 (quatrocentos e <fuarenta e três milhões e cem mil cruzeiros), correspondentes a 600.000 UPCs, considerado o valor nominal da
U PC de CrS 738,50 (setecentos e trinta e oito cruzeiros e
cinqUenta centavos), vigente em janeiro/81, a fim de
que possa contratar operação de crédito de igual valor
juntQ ao Banco do Estado de Sào Paulo S.A., este na
qualidade de agente financeiro· do Banco Naciõnal dãHabicação- BNH, destinada à execução de obras do
Projeco CURA, naquela ciqade, 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.
Senado Federal, 25 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
Fa~.;o 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' 31, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
realizar operaçào de empréstimo externo no l'alor de
US$ 50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares
americanos) destinada ao Programa de Investimentos
para o exercicio de 1982.
Art. 19 E o Governo do Estado de Minas Gerais au·
torizado a realizar, com a garantia da União, uma operação de empréstimo externo no valor de ISI
50,000,000.00 (cinqUenta milhões de dólares americanos)
ou o equivalente em outras moedas, de principal, junto a
grupo financiador a ser indicado sob a orientação do Ministério da Fazenda e do Banco Central do Brasil, a ser
utilizada na execução do Programa de Investimentos daquele Estado no exercício de 1982.
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Art. 29 A operação realizar-se-â nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, inclusive o exame das
condições creditícías da operação a ser efetuada pelo Ministério da Fazenda em articulação com o Banco Central
do Brasil, nos termos do item II do art. li' do Decreto n"'
74.157, de 6 de junho de 1974, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da execução da política
econômico-fiiülnâira do Governo Federal, e, ainda, o
disposto na Resolução n~' 2.156, de 9 de novembro de
1981, daquele Estado, autorizadora da operação.
Art. 3? Esta Resolução entra em vig'õ(-na dat.a de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março 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• 32, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar
em Cr$ 579.100.100,00 (quinhentos e setenta e nove
milhões, cem mil e cem cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Art. J9 É o Governo do Estado do Paraná, nos terw
mos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
579.ICKtlOO,OO (qUinhentos e setenta e__ nove milhões,
cem mil e cem cruzeiros o montante oesua dívida· conw
solidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor junto à Caixa Económica Federal, mediante_ a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, deStinado à reeStruluraçãó __ do
macro esquema de segurança pública estadual, naquele
Estado, obedecidas as condições admitidas pelo Banco
Central do _Brasil no respectivo processo.

r

RESOLUÇÃO N• 34, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 4.606.655.502,42
(quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e
cinqüê-nta e cinco mil, quinhentos e dois cruzeiros e
quarenta e dois centavos) o montante de sua dívida
consolidada.
Art. (Q É a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estl:ldo
do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
ll de o_ut_ubro de 1976, do Senado Ee_d~a_l_,_autoriz_ada a
elevar ·o -nlonfa:ilte de~ sua divida consolidada em Cr$
4.606.655.502,42 (quatro bilhões, seiscentos e seis milhões, seiscentos e cinqüêntl:l e cinco mil, quinhentos e
áOis crUZeiros e quarenta·e doiS -ceritavos), cOrrespondenw
___ te.s 1:1 5,.+47.597 _U PÇs, _ considerado o valor_ n~m_inal dl:l
UPC de Cr$ 877,86 (oitoceritos-e setenta e set_e_Cr_uz.eiros
e oitenta e seis centavos), vigente_ em abril/81, a fim de
que possa contratar operações de crédito no valor global
acima mencionado, junto ao Ban.co do Estado do Paraná
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco
Nacional da Habit1:1ção - BNH, destinadas à implantação do Programa de Complementação Urbana=- ProM
jeto CURA nos bairros: Pinheirinho, Boqueirão, Ç1:1juru
e Mateus Leme, naquele Município, obedecidas as con. dições admitidas pelo Banco Centrl:ll do Brasil no respectivo proce.~so.
Art. 29 Esta Resolução entra em ~g_or na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março 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 seg_uinte
RESOLUÇÃO N• 35, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar
Cm Cr$ 1.616.164.560,00 (um bilhão, Seiscentos e dezesseis milhões, cento _e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
-

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na qata de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso Vf, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 33, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Curitiba, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duw
zentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e novenw
ta e nove mil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. ]9 É a Prefeitura MuniCipal de Curitiba, Estado
do Paraná, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
elevar em Cr$ 288.499.100,00 (duzentos e oiferita e oito
milhões, quatrocentos e noventa e nove rriil e cem cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que
possa contratar uma operação de empréstimo dê-igual
valor junto à Caixa Econômica Federal, mediante a utilização __ de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,-destinadrl à ampliação da_rede_esw
colar de 19 grau, 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, 25 'de -março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Faço sab~r que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, incisO VI, da ConstituiçãO, eeu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

Art. J9 E o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976,
do Senado Federal, autorizado a elevar o montante de
sua dívida consolidada em CrS 1.616.164.56_0,00 {um bilhão, seiscentos e dezesseis milhões, cento_ e sessenta e
quatro mil, quinhentos e sessenta cruzeir'os), corresp-ondentes a 1.304.000 UPCs, considerado o valor nominal
da UPC de CrS 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e
nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/SI, a fim, de que possa contratar um empréstimo
de igual valor junto ao Banco do Estado do Piauí S.A.,
este na qu,alidade de agente financeiro do Banco Nacional da HabitaçãO - BNH, destinado a financiar a execução do Plano Nacional da Habitação Popular PLANHAP-PI, naquele Estado, obedecidas l:lS condições admitidas pelo Banco Central do Brasí! no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na _data _de
publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

~ua

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• 36, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar
em CrS 436.643.800,00 (quatrocentos e lrinta e seis
milhões, seiscentos e quarenta e três mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. ]9 E o Governo do Estado do Piauí, nos termos
do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976,
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do Senado Federal, autorizado a elevar em ÇrS
436.643.800,00 (quatrocentos e trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e lrês mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua dívidl:l consolidadl:l, a fim de que possl:l
contratar operações de crédito no no valor global acima
menciÕn1:1do,junto à C1:1ixa Económica Federal, median·
te a utilização de recursos do Fundo Q.e Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinados a diversas obras
na área de saôde, naquele Estado, obedecidas l:lS condições admitidas pelo Banco Central do Br1:1sil no respec·
tivo proce.~so. ·
Art. 29 Esta Resolução entrl:l em _vig_or na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1983.- Nilo CO(Iho~
Presidente.

Fl:lço-saber que o Senado Federal1:1provou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituiação, e eu, Nilo Coe-_
lho, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 37, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Piauí a elevar
em Cr$ 76.131.000,00 (setenta c- seis milhões, cento e
trinta e -um mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.

ltif J9 É o Governo do Estado_do Piauí, nos termos
do art. 2q da Res_olução n9 93, de li d_c outubro de 1_976,do senado Federal, autorizado_ a elevar em_ Çr$
76.131.000,00 (setenta e seis milhões, cento e trinta eJ,tn)
mTl cruzeirQs) o montante de sua dívida consolidada, a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor
junto â Caixa Económica Federal, mediante a utilização
de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, destinado à con.strução e equipamento de 5
(cinco) Diretorias e Laboratórios Regionais de Saúde,
naquele Estado, obedecidas as condições admi_tidas pelo
Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de !_983.- Nilo ,Coelho,
Presidente.

Faço sabir que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 38, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Palmitos, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
59~270.108,58 (cinqiienta e nove milhÕS!s, duzentos e
setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqüenta e oito
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 E 1:1 Prefeitura- Municipalde Palmit;s, Estado
de-SanÚt Catarina, nos termos do art. 29 da Resálução n9
93, de: II de outubro cte-1976, do Senado f'ederal, ªutorizadl:l a elevar o montante de sua dívida consolidada em
Cr$ 59.270.108,58 (cinqüenta e nove milhões, duzento-s e
setenta mil, cento e oito cruzeiros e cinqUenta e oito centavos), correspondentes a 47.822 UPCs~ consideradQ o
valor nominal da UPC de Cr$ 1.239,39 (um mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e trinta e nove centavos), vigente em outubro/81, a fim de que possa contratar um
empréstimo de igual viloi junto ao B1:1nco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S .A., este na qualidade de_agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à implantl:lçào do sistema de
drenagem visando o controle de inundações, construção
de meios-fios e pavimentação asf<iltica, nl:l área urbana
daquele Município, obedecidas as condições admilidas
pelo Banco_Centra[ do Brasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente_
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Faço saber que o Sen<~do Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da ConStituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No 39, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do
Cedro, Estado de Santa Catarina, a elevar em Cri
3.966.000,00 (três milhões, non!i:entos e sessenta e
seis mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I~> E a Prefeitura Municipal de São José doCe·
dro, Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 29 da
Resolução n\> 93, de 11 de outubro de 1976, do· Senado
Federal, autorizada a elevar em CrS 3.966.000,00 (três
milhões, novecentos e sessenta e seis mil cruzeiros) o
mOntante de sua dívida consolidada, a fim de que possa
contratar um emprêstimo de igual valor junto à Caixa
Económica Federal, mediante a Utilização de recllis-oS do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SoCial ...:.. -FAS,
destinado à aquiSição de Caminhão equipado com carroceria coletora e campactadora de lixo, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo._
Art. 2'? Esta Resolução entra cm vigor. na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 19_83. ~Nilo Coelho,
Presidente

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, c eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO-W40, DE 1983
Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em Cr$ 381.244.800,00 (trezentos e oitenta e um
milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. I"' E o Goveino do Estado Oo Amazorias, nos
termos do art. 29 da Resolução n"' 93, de 11 de outubnJ
de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar em Cr$
38l.244J:WO,OO (trezentos e oitenta e um milhões, duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada, a !irri de que possa
contratar um empréstimo de igual valor junto à Caixa
Econõmica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
destinado â implantação do programa de modernizaçiio
da Rede Estadual de Saúde, naquele Estado, obedecidas
as condições admítldas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 2<:> Esta 'Resoluçiio entru em vigor na data de
sua publicação.
-Senado Federal, 25 de março 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 41, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municlpa1 de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina, a elevar em Cr$
15.126.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e seis mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. 19 E a Prefeitura Municipal de São Joaquim,
Estado de Santa Catarina, nos téfilios do art. 29 Oa Resolução n9 93, de 11 de outubrO de_l976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr.S 15.126.000,00 (quinze mi·
lhões, cento e vinte e seis 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 salas de aulas para ensino de 19 grau e de
Uma Casa de Cultura, naquele Município, obedecidas as

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art, 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 25 de março_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' 42, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Amambaí,
Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor global de Cr$ 83.280.700,00 (oitenta e três milhões, duzentos e oitenta mil e setecentos cruzeiros).
Art. )9 E a Prefeitura Municipal de Amambaí, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe~
dera!, autorizada a contratar operações de crédito novalor global de CrS 83.280.700,00 (oitenta e três milhões,
duzentos- e- oitenta mil e setecentos cruzeiros) junto à
Caixa Econômica Federal, ·mediante a utilização de re~
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
;;_,_ F AS, destinadas à construção de 5 (cinco) unidades
escolares de !9 grau, bem como de galerias de águas pluviais, guías e sarjetas, naquele Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no
respectivo processo.
Art. 29 Esh Resolução entra em vigor ria data de
-sua ·publicação.
Senado Federal, 25 de março 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 43, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, a elevar em CrS
40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art }9 Ê a Prefeitura Municipal de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Fe~
dera!, autorizada a elevar em Cr$ 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos 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 - F AS, destinado à
implantação de galerias pluviais, guias e sarjetas, 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, 25 de rriarço 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 44, DE 1983
AutOriza a Prefeitura Municipal de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná, a ele\' ar em Cr$
243.872.710,SO (duzentos e quarenta e três milhões,
oitoCentos e setenta e dois mil, setecentos e dez cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida
consóifdada.
Art. 19. ~a Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, 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$ 243.871..710,80 (duzentos e quarenta
e três milhões, oitocentos e setenta e dois mil, setecentos
e dez cruzeiros e oitenta centavos), correspondentes a
167.730 UPCs, considerado o valor nominal da UPC de
Cr$ 1.45~_.9'6 (u-m mil, quatrocentos e cinqüenta e três
cruzeiros e noventa e seis centavos), vigente cm janeiroj82, a fín1
Que Possa cOntratar um empréstimo de
igual valor junto ao Banco do Estado do Paraná S A,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução- integrada de obras de infra-estrutura e comunitárias, 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 Feder:_al, 28_ de março de 1983. -Nilo Coelho,
Presidente.

ae

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 45, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta,
Es.tado de Mato Grosso, a elevar em Cr$
60.000.000,00 (Sessenta milhões de curzeiros) o montante de sua dívida cOnsolidada.
ArL 19 É a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Es~
tado de Mato Grosso, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em CrS 60.000.000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívid_a 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 Desenvol~
vimento Social- FAS, destinado à construção de galerias pluviais. guias, sô:lrjet<is e de ulna unidade escolar no
distrito de Nova Araçatuba, naquele Município, obedecidas as condições admitidas. pelo Banco Centrar doBra·
sil no respestivo processo.
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de março 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 46. DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, a elevar em CrS
236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis milhões, trinta e sete mil, duzentos e noventa e seis cruzeiros e
tri~ta e oito centa_~os) o mo_ntante de sua divida consolidada.
Art. !9 É a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do P<lraná, nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívída consolidada em CrS 236.037.296,38 (duzentos e trinta e seis
milhões, e trintà. e sete mil, duzentos e noventa-e seis cruzeiros e trinta e oito centavos), correspondente a
268.878,063 UPCs, considerando o valor nominal da
UPC de CrS-817,86 (oítocentos e setenta e sete cruzeiros
e oitenta e seis centavos), vigente em abril/81, a fim de
que possa_contratar um empréstimo de igual valor junto
ao Banco do Estado do Paraná S A, este na qualidade de
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação BNH, destinado ao custeio de projetas e de investímentos para melhoria do equipamento urbano da Área
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CURA II, abrangendo sistema víário, -iluminação pública, recreação e âreas verdes, naquele M unicfpici,- obede-.
cidas as condições admitidas pelo Banco Central doBrasil no respectivo processo.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de março 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• 47, DE 1983
Autoriza a Prereitura Municipal de [porá, Estado
de Goiâs, a elevar em CrS 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. J'i' É a Prefeitura Municipal de I porá, Estado de
Goiás, nos tennos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cr$ 2.296.800,00 (dois milhões, duzentos e noventa e
seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, a fim de que possa contratar 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 aquisição
de equipamentos para coleta e tratamento do lixo, naquele município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco Central do B_rasil no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de março de 1983.- Nilo_ Coelho,
Presidente.
FaÇô saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte

11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar um empréstimo no valor de Cr$ 4.703.000,00
(quatro mHhões, setecentos e três mil cruzeiros), junto à
Caixa Econômica Federal, mediante a ui.ifiZáÇào de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinado à construção de 19 (dezenove) salas
de auia na zona rural e de um jardim de infância, com 3
(três) salas de aula, na zona urbana daquele 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, 28 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.

Ata da 1~ Reunião,
em 28 de março de 1983
I~

Sessão Legislativa Ordinária
da 4 7~ Legislatura
Presidência do Sr. Nilo Coelho

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACJIAM-SE f'RESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- José Guiomard --Mário Maia Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros- Alexandre Costa- João Castelo- Alberto Silva- Helvídio Nunes...;.... João L.oboJosé Lins- Virgílio Távora- Martins Filho- Hum~
berto Lucena - Aderbal Jurema - Marco Maciel Nilo Coelho- Guilherme Palmeira- Luiz Cavalcante
-Albano Franco- Lourival Baptista- Jutahy Maga~
lhães - João Calmon - Nelson Carneiro - Benedito
Ferreira- Henrique Santillo- Mauro Borges- Gastão MUller- José Fragelli- Lenoir Varga~- Carlos
Chiarelli - Pedro Simon.

RESOLUÇÃO N• 48, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Montes Altos,
Estado do Maranhão, a elevar em Cr$ 6.214.700,00
(seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Art. {9 e_ a Prefeitura Municipal de Montes Altos,
Estado do Maranhão, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 6.214.700,00 (seis milhões, duzentos e quatorze mil e setecentos cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fifi 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 - F AS,
destinado à construção de galerias e complementação financeira para execução de serviç_os de meiosRfios e saijetas, naquele Município, obedecidas as condições admitiR
das pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo.
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 28 de março de 1983.- Nilo Coelho,
Presidente.
Faço ~aber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Nilo Coelho,
Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 49, DE 1983
Autoriza a Prefeitura Municipal de Icatu, Estado
do Maranhão, a contratar empréstimo no valor de
Cr$ 4.703.000,00 (quatro milhões. setecentos e três
mil cruzeiros).
Art. }9 b a Prefeitura Municipal de lcatu, Estado do
Maranhão, nos termos do art. 2' da Resolução n9 93, de
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Entretanto, não hã em plenário Q. "quorum" mínimo regi~
mental para a abertura da sessão.
Nos termos do§ 2' do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se encontra sobr~ a mesa sr;r~" des_pa·
chado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a sessão ordinãria de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
Trabalho de Comissões
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 hora~ e 35 minutos.)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS DO§
2• DO ART. 180 DO REGIMENTO
INTERNO

Oficio: DO PRESIDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
N9 S/9/83 (n'>'30/83RP/MC, na origem)~- de 24 do cor·
rente encaminhando ao Senado Federal cópias das notas t~qulgfáficas e do acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extrao·rdinârio
n~' 95.559·3, do Estado de Alagoas, o qual declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art._ 144 da,
Lei n9 2.655, de 21 de dezembro de 1979, do Município
de Maceió, naquele Estado.
À Comissao de Constituição e Justiça.

Pareceres
PARECERES N's 67 e 68, DE 1983
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nl' IS, de 1981
(n" 1909-B, de 1979, na Casa de Origem). que "acrescenta parágrafo ao artigo 179 do Código Penal,
insituído pelo Oecrcto.lei n~ 2.848, de 07 de dezembro'
de 1980".
PARECER N• 67, DE 1983
Da Comissão de Saúde
Relator: Senador Henrique Santillo

De autoria do ilustre Deputado José de Castro
Coimbra, o Projeto sob ~xame, originário da Câmara
dos Deputados, visa a acrescentar parágrafo ao art. .129
do Código PenaL

2. Na justificação, após_refcrir C<lso de ilustre médico
processado por efetivar cirurgia qudnclui ablação, ainda que com o consentimento do paciente maior, e arM
guindo com a necessidade de se deixar o caminho aberto
aos progressos da p~squisa médico-cirúrgica, concluiu o
Autor pela necessidade de inclusão de norma expre-ssa
no Código Penal, a fim de que estejam os médicos a salvo de processos injustificáveis.
- 3. A matéria, sem dúvida, suscita questões éticas delicadas, tais como, a conceituação de necessidade, cm cirurgias que envolvam ablação; os limites do direito de
dispor do próprio corpo e de interferir cirurgicãmente no
alheio; o alcance ético-social da manutenção das características sexuais naturais, etc.
No entanto, a aprovação da matéria - a exemplo do
que fez a outra Casa do Congresso- não esgotará o de~
bate sobre as suas implicações nem fechará as portas
para alguma futura disciplina normativa mais completa.
Assim, opinamos pela aprovação do projeto quanto
ao mérito, sem prejuízo das argüições que possam ser
ressaltadas pela douta Comissão de Constituição c Justiça desta Ca~sa.
Sala da Comissões, 2 de dezembro de 1982. - Jai.son
Barreto, Presidente - Henrique Samillo, Relator Laélia de Alcântara - Lourh·al Baptista.
PARECER N• 68, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Marcondes Gadelha

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Deputado José de Castro Coimbra, visa a acrescentar parágraR
fo ao art. 129 do Código Penal, -.. não constituindo fato
punível a ablação de órgãos e partes do corpo humano,
quando considerada neccssári<l em parecer unânime de
junta médica e precedida de consentimento expresso de
paciente maior e capaz".

Justificu o autor, tal proposição, pelu necessidade que
tem o direito (o Código Penal data de há quase 40 anos)
de acompanhar a evolução _e aperfeiçoamento da ciência
da Medicina.
Tal sugestão foi motivada por recentes acont.ccimetos
envolvendo médicos de renome que foram _condenados a
pena de 2 anos de reclusão. como incurso nas sanções do
art. 129 do Código Penal, por haverem cometido le.<>ões
de natureza grave, causando perda o~ inutilização de
membro, st::ntido ou função.
Trata·se, especificamente, de tr:.msexualismo (uma inR
vcrsào da identidade psicossocial, que conduz a uma
neurose reacional obsessivo-compulsiva, que se manifesta pelo desejo de reversão s~xual integral) que distingue,
definitivamente, do homossexualismo.
O nobre Deputado, em sua justificativa, respalda-se
em ilustres médicos e professores que estudaram o assun-

to.
Nelson Hungria e Heleno Cl:.íudio Fragoso, no ·~co
mentários ao Código Penal" tl979), após exaustiva
bibliografia a respeito do transexualismo - "questão
nova e que dela não tratam os livros de medicina legal ao
estudar a sexologia forense" - concluíram que a terapia
de cura é inficaz, porque o paciente a rejeita e que "Ne·
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nhuma dúvida pode haver, portanto, de que o transexualismo constitui enfermidade e que a intervenção cirúrgiCa
constitui terapêutica adequada".

Vale, por oportuno, ressaltar que a Associação Paulista de Medicin'-l pronunciou-se sobre o assunto concluindo, entre outros resultados, que "a verificação das condições que recomendem o tratamento transexu<~l será feita mediante Conferência MédiCa,- nOS termos do Código
de E:tic<l Médica, dela devendo participar médicos cspeci<l.lístas indicados pela Associaçà..:> Médica Brasileira,
por solicitação conjunta do paciente e do seu médico".
Propõe o nobre autor a permissão da intervenção cirúrgica, porém com as cautefas d<i. necCssidUde cOmpro~
vada por parecer un~nimc dejuntu médica e o consentimento expresso de pe..<;soa maior de 21 anos c dotada da
capacidade de discernimento, pois, <llualmente, "mesmo
em alguns casos de intervenção cirúrgica necessária, fi~
cam os· médicos expostos ao vexame de processos criminais e passíveis de condenação a penas que variam de 2 a
8 anos de reclusão".
O projeto foi examinado pela CCJ da Câmara que opinou, unanimemente, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nos termOS do pareCer do
relator, Deputado Paulo Pimentel.
Aprovada u redução final, nos termos do parecer do
relator, Deputado Hugo Napoleão, veio a proposição a
esta Casa, que por proposição aprovada, do Senador
Murilo Badaró (membro da CCJ, então) foi ouvida: em
primeiro lugar, a douta ComiSsão de Saúde que opinou
pela "aprovação do projeto quanto ao mérito, sem prejuízo da <trgílições que possam Ser ressaltadas pela douta
CCJ" nos termos do parecer do relator, Senador Henrique Santillo.
Em seu parecer, o nobre Senador entende que a "matéria, sem dúvida, suscita questões éticas delicadas" e
que a aprovação na Câmara "não esgOtará o debate
sobre as suas implicatações nem fechará as portas para
alguma futura disciplina normativa mãis Corilpieta".
Somos favoráveis ao Projeto pela constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e mérito.
Sala das Comissões, 23 de março de 1983.- Muri/o
Badaró, Presidente - Marcondes Gadelha, Relator -

Guilherme Palmeira- H~lio Gueíros- José FragelliAlfredo Campos- Aderbal Jurema- Helvídio NunesMartins Filho- Carlos Alberto
PARECER N' 69, DE 1983
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 59 de 1982Complementar - , que "introduz alteração na Lei
Complementar nl' 11. de 25 de maio de 1971, que instituiu o PRO RURAL".

Relator: Senador Martins Filho.
Retorna à essa apreciação o Projeto de Lei Complementar n~' 59, de 1982, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o qual objctiva acrescentar um§ 7Y ao art.
15 da Lei Complementar nY II, de 1971, estabelecendo
que "os sindicatos de trabalhadores rurais poderão colaborar com a previdência social na fiscalização relativa à
arrecadação das fontes de custeio referidas neste artigo".
Analisando a matéria, o então Relator, ilustre Senador Raimundo Parente, destacou a inconveniência de
sua adoção quanto ao mérito, "eis que a Previdêilcia
conta com quadro próprio de Fiscais, em cujas tarefas
são, subsidiariamente, auxiliados pdos Inspctores do
Ministério do Trabalho", ObServa-ndo, ainda, quanto à
sua juridicidade, que uma eventual colaboração dos sindicatos no que diz respeito à verificação de documentos
de receita- no caso Notas Fiscais-, ""trata-se de ingerência em negócios da economia interna das empresas,
que não pode, legalmente, ser delegada a ente sindical".
Outrossim, esta Comissão entendeu, em apoio ao Parecer Raimund_o Parente, que o projeto encontra incon~
tornãvel óbice no art. 81, item V, da Constituição, que
defere à competência privativa do Presidente da Re-
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pública, dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal.
Diante do exposto, nosso parecer, igualmente, f: pela
rejeição do projeto, quanto ao mêrito e ao aspecto
jurídico-constitucional.
Sala das Comissõe~, 23 de março de 1983.- Murüo
Badaró, PreSidente_::: Martins Filho, Rdator- Alfredo
Campos - José Fragelli, com restrição - H~lio Gueiros
- Helvi'dio Nunes, com restrição - Ad_erbal Jurema,
com restrição- Guilherme Palmeira- Carlos Alberto.
PARECER N' 70, DE 1983
!>~

Comissão de Constituição e Justiça

Sobre o Ofício usn n" 31~ de 1982 (Ofício n~' 136P/MC, de 19-11-82, na 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 ã:ufos- do Recurso Extraordinário n9 95.784-7, do
Estado de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitu~
cionalidade do § 1Y• I e 3, da cláusula primeira do
Convênio JCM nQ 44, de 7 de dezembro de 1976, e do
artigo 2Y, § JY, 1 e 3, da Portaria n<í' 313, de 29-12-76,
do Diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.
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O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 8 de
outubro de I 982, com a seguinte ementa:
- O ICM é um ímposto uniforme que incide em todas
as operações relativas à circulação de mercadorias, por
isso a aliquota é a mesma em todas as operações internas
ou interestaduais, independentemente de o destinatáriO
da mercadoria ser ou não col}tribuinte, seja qual for a
destinação dada à _mesma Súmula 569, art. 23, 1!. § 5", da
Consti~~_ição Federal.
Os convênios que concedem isenções ou favores fiscais, Lei Complementar n" 24, de 7 de janeiro de 1975,
não podem discriminar o favOr concedido, em detrimento de determinados contribuintes, por violar o princípio
constituci_onal da !-lniform_idade do__ ~ributo, que abnmge
não só as alíquotas como a base do cálculo do imposto.
Aplicação da Súmula n~' 569.
Inconstitucionalidade reconhecida do § }<?, 1 e 3 da
Cláusula Primeira do convênio ICM n" 44, de 7 de de~
zembro de 1976, e da Portaria n" 313, de 29 de dezembro
de 1976, do Sr. Diretor da Receita Estadual de Minas
Gerais, art. 29, § }Q, 1 e 3.
Reconhecfdo e provido.
Pelo exposto, obs.ervadas as formalidades constitucionais e regimentais que norteiam o assunto, formulamos o
segulnte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 9, DE !983

Relator: Senador Marcondes Gadelha
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal re-

meteu ao Senado Federal cópia das notas taquigrãficas e
do acórdão proferido por aquele Egrégio Tribunal, nos
autos. do Recurso Extraordinãrio nY 95.784~7, do Estado
de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade do§ 1!', I e 3, da Cláusula Primeira do convênio ICM
n9 44, de7 de dezembro de 1976, e do ª'rt, 2Y,§ 1~', le3,
da Portaria n~> 313, de 29 de dezembro de 1976, do DirefOr da Receita Estadual de Minas Gerais.
Narram os autos que a recorrente, originariamente,
ajujz~u contra a Fazenda do Estado de _Minas Gerais
duas ações, uma anulatória de débito rascai e outra declaraf6ría com o objetivo de ver reconhecido o seu direito à
redução da base de cãlculo do ICM nas remessas de mercadoria para consumid_o~;:es e não contribuintes, jã que o
Convênio ICM 44/76, de 7 de dezembro de 1976, concedeu para as oper3ções interestaduais realizadas entre
contribuintes do ICM a redução de 21,428% nas bases do
cálculo nas saídas promovidas por contribuintes da regiões sudeste e sul.
A sentença de primeiro grau considerou prejudicada a
ação anUlatóría dos débitos referentes ao período de
I 974 a I 97§, e, no mais, julgou improcedente ambas as
ações.
O Tribunal de Justiça confirmou a sentença a quo,
através do acórdão impugnado, reconhecendo a validade
do convénio 44/76, que autoriza o Estado a reduzir a
base de cálculo.
Interposto recurso extraordinário, denegado,_ foi ·entretanto provido agravo para melhor exame da prova.
A doutra Procuradoria Geral da República opinou
pelo conhecimento e provimento do recurso.
Relatando a matéria, o eminente Ministro Cordeiro
Guerra, após notáveis considerações, proclamou aprevalência da Súmula n9 569 do Supremo Tribunal Federal, concluindo seu voto conhecendo do recurso e lhe
dando provimento para julgar procedente a ação anuJatõria do débito fiscal, no que remanesce, e julgar procedente a açào declaratória para que o favor fiscal concedido às operações interestaduais não sofra as restrições do
§ l~>, 1 e 3, da cláusula I~ do Convénio ICM 44/76.
Em síntese, o Supremo Tribunal Federal consagrou o
entendimento de que o convênio que concedeu isenções
ou favores fiscais., Lei Complementar nq 24, de 7 de janeiro de 1975, não pode discriminar o favor concedido, em
detrimento de certos contribuintes, por violar o prindpio
constitucional da uniformidade do tributo.
Em Sessão Plenãria de J9 de s_etembro de 1982, por
unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal conheceu do recurso e lhe deu provimento.

Suspende a execução do § 1~>, 1 e 3, da Cláusula
Primeira, do convênio ICM n<? 44, de 7 de dezembro
de 1976, e do art. 29, § 19, 1 e 3, da Portaria n9 313, de
29.de dezembro de 1976, do Diretor da Receita Estadu_al de Minas Gerais.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstuticionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinãrio n~> 95.1847, MO, proferida ern }<?de setembro de 1982. a execução
do§ 19, 1 e 3, da Cláusula Primeira do conVênio ICM, n9
44, de 7 de dezembco de 1976, e do artigo 2<?, § J9, 1 e 3,
da Portaria n9 313, de 29 de dezembro de 1976, do diretor da Receita Estadual de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 23 de março de 1982.- Murilo
Badaró, Prestdente-- .Martins Filho, Relator - M arcon-

des Gadelha- Aderbal Jurema- Helvídio Nunes- Guilherme Palmeira - Carlos Alberto - Martin.<; Filho Hélio Gueiros . . .:. . Alfredo Campos- Carlos Alberto.
PARECER N' 71, DE 1983
O~ Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Ofício ••s" n~" 32, de 1982 (Ofic.io n~" 137~
P/MC, de-19-11-82, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao
Senado Federal cópias das notas traquigráficas e do
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário n~" 95.914-9, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova Gianada, daquele Estado.

RELATOR: Senador Odacir Soares
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal,
para os__fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas
e do acórdão proferido por aquela Suprema Corte, nos
autos do Recurso Extraordinário n" 95.914-9, do Estado
de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da
Lei n9 38, de 6 de de:.~;embro de 1977, do Município de
Nova Granada, daquele Estado.
Compulsando-se as mencionadas notas, verificamos
que o recorrente, originariamente, em execução fiscal,
opôs embargos, sustentando a ilegitimidade de cobrança
da taxa municipal de conservação de estradas, por falta
de amparo legal. Sustentou que a taxa que tem por base
de cálculo o custo do serviço proporcional à área do
imóvel do contribuinte viola a Constituição e o Código
Tributário Nacional.
Após marchas e contra-marchas processuais, o recorrente interpôs recurso extraordinário com fundamento
no artigo 119, inciso III, letras a, c ed, da Constituição.
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Relatando a matéria no Pretória Excelso, o eminente
Ministro Djaci Falcão sustentou que a lei impu~ada, ao
distribuir o custo dos serviços em proporção ao númnero
de hectares dos imóveis -ruraiS, estabelece uma tàia, tomando como base_ de cálculo a mesma que serviu para a

incidência do Imposto Territorial Rural, violando o§ 2"
do artigo 18, da Carta Magna.
Em sessão Plenária de 18 de agosto de 1982, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n" 38, de 6 de dezembro de 1977, do
Municlpio de Nova Granada, Estado de São PaLito.
Em síntese, corno iterativamente vem fazendo em casos semelhantes, a Suprema Corte, mais uma vez, repeliu
a chamada taxa de conservação de estradas que tenha
como fato gerador o mesmo que serviu de base para a
cobrança de impOStos.
O acórdão foi pUblicado no Diário da Justiça de 8 de
outubro de 1982, e transitou em julgado, cOm a seguinte
ementa:
lributârio. Taxa municipal de con-servação de estradas que tem como base de cá_l_çuJQ o custo do serviço proporcional à área do imóvel do contribuinte.
Afronta ao§ 2{1 do art. 18, da Constituição Federal.
Súmula 595. Recurso extraordinário provido.
à vista do exposto, observados os ditames constitucionais e regimentais que regem a -espêcie, formulamos o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 10, DE 1983
Suspende a execução da Lei n9 38, de 6 de dezembro de 1977, do Município de Nova Granada, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve
Artigo único, é suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do SL!-premo Trlbunai
Federal, proferida em 18 de agosto de 1982, nos autos_~o
Recurso Extraordinário n{l 95.914-9, do Estado de São
Paulo, a execução da Lei n9 38, de 6 d_i!c dezembro de
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197'7, do Município de Nova Granada, daquele Estado.
Sala das Comissões, 23 de março de_l983. - Murilo
sUdar6, Pn:sídente - Odacir Soares-. R-oi:I:ttOl- --i-lê/io
Gueiros - Carlos Chiarelii - Gullherme Palmeira Aderbal Jurema - Heivídio Nunes - Martins Filho Alfredo Campos - José Fragelli - Carlos Alberto
Requerimentos encaminhados à mesa e que serão oportunamente incluídos em Ordem do Dia

Março de I983

REQUERIMENTO N• 450, DE I983.
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento ln_terno, requeiro o desarquivamento do PLS 0266/81, autoriza o abatimento, da renda bruta, das despesas com o
pagamento de aluguéis de imóvel residencial, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 28 de março de 1983.- Roberto Satumino Braga.

REQUERIMENTO N• 447,_DE 1983

REQUERIMENTÕ N• 451, DE 1983.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS 71/81 acrescenta parágrafo único do artigo terceiro, do Decreto Lei n"' 594, de 27 de maio de 1969, que institui a Loteria Esportiva Federal, feita a reconstituiÇão do processo,
se necessária,
Sala das Sessões, 28-âe março de 198_3.- Roberto Saturnino Braga.

Nos termos: do disposto no art. 367 do Regi~~nto lnterno, reqUeiro o desarquivamento do PLS 0295/81, declara de utilidade pública a Associação Fluminense de
Engenheiros e Arquitetos de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 28 de março de 1983. ~Roberto Satumino Braga.

REQUERIMENTO N• 448, DE 1983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Inferno1 requeiro o desarquivamento do Projeto de Reso1ução n<:> 60(82 que autoriza a Prefeitura Municipal de
Candelária (RS) a devur cm CrJ 56.965.900,00 (cínqd"denta e seis milhões, novecentos e sess_enta e cinco mil e
novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Saladas S_es5Ões, 28 de março de !9_8_3. ~Carlos Chiare/li.

REQUERIMENTO N• 452, DE I983
Nos teonõs do dispostO no-art. 367ao-Regim-ento Interno, requeiro o desarquivamento do PLS n~' 0207/81,
determina critério para o reajustamento do preço de venda ao consumidor do GLP- gás liquefeito de petróleo,
e da outras providências, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 28 de março de 1983.- Roberto SatuminO Braga.

REQUERIMENTO N• 449, DE I983

REQUERIMENTO N• 453, DE I983

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do PLS n<:> 0241/81,
modifica dispositivo do vigente Código Florestal (Lei n"'
4~771, de 15 de setembro de 1965) para o fim de dardestinção específtca a parte da receita obtida com a
cobrança de ingresso aos visitantes de parques nacionais,
feita a reconstituição do processo, se necessária~
Sida das Sessões, 28 de março de 1983.- Roberto Saturnino Braga.

Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento lnterno, requeiro o desarquivamento do Projeto de Re~o
!ução n"' 99/~2 que autoríza a Prefeitura Municipal dt::
Candelária (RS) a elevar em CrS 11.646.800,00 Lonze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, feita a reconstituiçâo do proce~so, se necessária.
Sala das Sessões,-28 de março de 1983.- Carlos Chia·
relli.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
termos do_ art. 55, § JY da Constituição, e eu, Nilo Coelho, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 002, DE 1983
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.950, de 14 de
julho de 1982, que "insenta do imposto de renda os
ganhos auferidos por pessoas físicas em operaÇÕes
com imóveis, estimula a capitalização das pessoas
jurídicas, e dá outras providêQ.cias.
Artigo único. E: aprovado o texto do Decreto-lei n'
de 14 de julho de 1982, quç_ .. isenta do imposto de
renda os ganhos auf~ridos por pessoas físiCas em operações com imóveis, estimula a capitalização das pessoas
jurídicas, e dá outras providências",
1.950~

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

Ata da 2• Reunião,
em 29 de março de 1983

SENADO FEDERAL

1~ Sessão· Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura

SUMÁRIO
l-ATA DA 2• REUN(ÃO,
EM 29 DE MARÇO DE 1983
1.1- ABERTURA
1.1.1- Comunicação da PresiM
dência

- Inexistência de quornm para
abertura da sessão~

1.1.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão. Encerra~
mento

1.2- EXPEDIENTE DESPACHADO

- N• 68(83 (n• 118/83, na oriC
gem), relativa à escolha do Sr.
General-de-ExércítO -Aiãcyr Frede~
rico Werner, para exercer a função
de Embaixador do _Brasil junto à
República do Iraque.

1.2.2- Requerimento
- N~' 454/83, de desarquivamento de proposição que menciona.
1.2.3 -

comunicações

1.2.1- Mensagens do Senhor
Presidente da República

-Do Sr. Presidente da Comissão dé Assuntos RegiOnais referente à de_signação dO-_ Se Senador
Marco Maciel para participar da
reunião do Conselho Deliberativo

-No 69(83 (n' 119(83, na origem), de agradecimento de comunicação.

da SUDENE.
-Do Si. Senador Lenoir Var_ga_s, que se ausentará do País.

2- DISCURSOS PRONUN- .
CIADOS EM SESSÕES ANTERIORES-Do _Sr._ Jutahy Magalhães,
proferido na sessão de 17-3-83.
-Do Sr. A!Oysio Chaves, proferido na sessão de 23-3-83.
~Do Sr. José Lins, proferido na
sessão de 25-3-83.

3-CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
- Ata de reunião do Conselho
reaHzada cm 29-6-82.

4-ATAS DE COMISSÕES
5- MESA DIRETORA
6 - LIDERES E V ICELIDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Presidência do Sr. Raimundo Parente
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SEPRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles- Fábio Lucena - Raimundo ParenteOdacir Soares - Hélio Gueiros -JoãO Castelo - Alberto Silva- Helvídio Nunes- José Lins- Virgílio Távora - Martins Filho - Humberto Lucena- AderbaJ
Jurema - Marco Maciel - Luiz Cavalcante- Albano
Franco - Lourival Baptista - Passos Pôrto ~ João
Calmon - José Ignácio - Amaral Peixoto - Nelson
Carneiro - Amaral Furlan - Gastão MUller --José
Fragelli --Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 29 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário o quorum mfnimo regimental para a abertura da sesSão.
Nos termos do§ 29 do art. 180 do Regimento Interno,
o Expediente que se encontra sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de sua leitu-

ra.
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Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, dtsignando para a sessão ordinária do próximO dia 4 de
abril a seguinte

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Parente) - Está
encerrada a reunião.
(Encerra-se_ a reunião às 14 horas e 5 minutoS.}

Votação, em turno únicO, do Projeto de Resolução o.!_
195, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como Gonclusào de se_u Parece_r o'i' 1.168, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de PendênciaS (RN) a
elevar em Cr$ 9.525.400,00 (nove milhões, quinhentos e
vinte e cinco mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida cqnsolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's l.I69 e 1.170. de 1981, das Co.:missões:
"' :.;.- ...; __ , ~- • _.,-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidadç e_
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípios; -favorável.

Votação, em turno-únic-o, do ProjetQ de Resolução n"'
203, de 19KI (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu parecer n'i' 1.209, de 1981), que
autoriza o GoV:emO do Estado de Pernambuco a elevar
em Cr$ 23.801-336,00 (Viilte e três milhões oítocei'ltos-e
hum mil, trezentos e trinta e seis cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n'i' 1.210, de 1981, da Co:rriiSsão
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitUJ:Íonalidade e
juridicidade.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nt
223, de 1981 (apresentado pela Comis-são de Finanças
como cQnclusão_dc seu Parecer n'i' 1.280 de 1981 ), <jue autoriza o GOverno do Estado de Sergipe a contratar empréstimo extefno no- VãlOr de USS 10,000,000.00 (dez milhões de dólares norte-americanos) destinado ao Programa de Investimentos do Estado, tendo
PARECER, sob n01 1.281, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.

Votação, em- turno único,-do -ProjetO de--RCsOiução n9
238, de 1981 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n'i' 1323, de ~981), que
autoriza o Governo dO Etãdo de Alagoas a realizar operação de empréstimõ externo" no valor de USS
20,000,-000.00 {víriie"- -nlílft-ôe.S de dólares- norteamericanos), destinada a programas de investimentos
daquele Esfado, tendo
PARECER, sob, n'i' 1.324, de 1981, da Comissão
-de Coditiiuição e JUstiça, pela consütudOnalldade e
]uridicidade, com -voto vencido do Senador -Hugo Ramos.

, Votação, em turno único, do Projeto de Re.s.cih.1ção il9
244, de 1981 (apresentado pelii Comissão de Finanças
corno conclusão de seu Parecer n' 1.384, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contr3iar operação de empréstimo externo no valor de US$
60,000,000.00 (sessenta milhões de dólares norteamericanos) destinada a diversos programas de desenvolvimento naquele Estado, tendo
I?ARECER, sob n"' 1.385, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade.
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11

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
274, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nt 1.476, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo Antonio (RN)
a elevar em Cr$ 2.578.600,00 (dois milhões, quinhentos e
setenta e oito mil e seiscentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 1.477 e L478, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jurid_içid_a~e, com v9to vencido do Sena?or Hugo Ra~
mos; e
-de Munidpios. favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
209, dt.:: 1981 (apresentado pela Comissãõ de Economia
como conclusão de seu Parecer n' 1.241, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa (RS)
a elevar em Cr$ 6.978.800,00 (seis milhões, novecentos e
setenta e oito mil e oitocentos cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'i's 1.242 e 1.243, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
jQridicidade, com voto vencido dos Senadores José Fragelli e Hugo Ramos; e
-de Municípios, favorável.

7

12

•Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
275, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia,
como conclusão de seu Parecer n'i' 1.479, de 1981), que
autoriia a Prefeitura Municipal de Horizontina (RS) a
elevar em Cr$ 2.585.400,00 (dois milhões, quinhentos e
oitenta e cinco mil e quatrocentos c_ruz_eiros) o montante
de sua dívida consolidada, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9
219, de 1981 {apresentado pela Comissão de Economia
c-omo conclusão de seu parecer nt 1.272, de 1981), que
autoriza o Governo do Estado do Amazonas a elevar em
Cr$ 151.212.000,00 (cento e cinqUenta e um rililhões, duzentos e doze mil cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada, tendo

PARECERES, sob n9s 1.480 e 1.48:T, de 1981, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela consiitucionalidade e
juridicidade, com voto vencido do Senador Hugo Ra-

PARECER, sob n"' 1.273, de 1981, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciõrialidade e
juridicidade.
13

mOs; e

-de Municípios, favoi'-ável.

Votação, em ttirn-o úníco,-do ~rojêto de Resolução_n'i'
279, de 1981 (apresentado pela CorriíSSão de Economia
como conclusãp de seu Parecer n' 1.491, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Municipal de ltapuranga (GO) a
elevar ·em Cr$ 8.469.000,00 (oito milhÕes, quatrocentos e
sessenta e nove mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada, tendo
_PARECERES, sob n'i's 1.492_e 1.493, de 1981, das Co~
missões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e
juridicidade, _com voto vencido do Senador Hugo Ramos; e
-de Municípl'os, faVorável.
9

--Votação, em turno único, do Projeto !fe Resolução n9
107, de 1982 (apresentado pela Comissão de Finanças
como conclusão de seu Parecer n"' 549, de 1982), que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a contratar empréstimo externo no valor de USS 40,000,000.00
(quarenta milhões de dólares norte--americanos) destinado ao Programa de Investimentos Urbanos, tendo
PARECERES, sob n9s 550 e 551, de 1982, das ComiSsões:
-de Coizstituiçâá e Jusllça, pela constitucionalídade e
- juridicidade, com voto vencido do Senador Dirceu Cardoso; e
-de Municípif!S~ favorável.
lO
Votação, ein turno únicO, do Projeto de Resolução n'i'
125, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclu'são de seu parecer n'i' 625, de 1982), que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a
elevar em CrS 51.767.900,00 (cinqtienta e um milhões, setecentos e sessenta e sete mil e novecentos cruzeiros) o
montante de sua_ dtvida consolidada, tendo
PARECERES, sob n9s 626 e 627_,_de 1982, das Comissões
- .:..._de Constituição e -J_;;;tiça, pela constituckt.n_alidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
271, de 1981 (apresentado pela Comissão- de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 1.467, de 1981), que
autoriza a Prefeitura Munitipal de ltaberaJ (G_or~~le
var em CrS 23.566.400,00 (vinte" e- três milhões, quinhentos e_sessenta e seis mil e quatrocentos cruzeiros) o montante:~de su~ d~vida consolidada, ten~o
PARECERES, sob n•s 1.468 e 1.469, de 1981, das Co·
missões:
-de Constituiçdo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Municípios, favorável.
14
Votação, em turno úiiico do Projeto de Resolução n"'
272, de 1981 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n'i' 1.470, de 1981), que
- autoriza a Prefeitura Municipal de Ivinhema (MS) a elevar_em ÇrS 14.962.400,00 (quatorze milhões, nevecentos
e sessenta e dois mil e quatrocentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
--PARECERES, sob n•s 1.471 e 1.472, de 1981, das Co·
missões:
-~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicid~de; e
-de Municípios, favorável.
15

Votação, em turno únicõ do Projeto de Resolução n'i'
19, de 1982 (apresentado pela Comissão de Fina~ças
como-conclusão de seu Parecer n"' 115, de 198.2), que aUtoriza o Governo do Estado- do Paraná a- cO-ntratar opéração de empréstimo externo no valor de USS
40,000,000.00 (qUãrenta milhões de dólares norteamericanos) destinada ao programa de investimentos daquele Estado, tendo
PARECER, sob n'i' 116, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidãde.
16

- Votação, em turno único do Projeto de Resolução n'i'
t45,_de 1982 (aNeSentado pela Comissão de EcOfl-Õmia
corno conclusão do seu P..arecer n" 830, de 19$2); que autoriza a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PB) a
elevar em CrS 1.009.884.000,00 (um bilhão, nove mi-
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lhões, oitocentos e oitenta e quatro mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECERES, sob n'~s 831 e 832, de 1982 das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Municípfos. favorâvel.

17
Votação, em turno único, do Requerimento n9 254,-de.

1983, do_ Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~'78, de 1981, de sua
autoria, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um
médico entre a tripulação das aeronaves que realizam

vôo internacional e doméstico nos casos Q.Ue-especifica. 18

Votação, em turno único do Requerimento

n9

255, de

I 983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de lei do Senado nl' 98. de 1981, de sua
autoria que dã nova redação ao item 111 do art. 4<? da Lei
n9 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e determina a submissão ao Congresso NaciOn-âl do orçamento monetário.
19
Votação, em turno único do Requerimento n'1 256, de
I983, do_ Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 104, de 1981, de sua
autoria, dando nova redação ao art. 7~' da Lei n~' 6.223,
de 14 de julho de 1975, que dispõe sobre a FiscalizaçãO
Financeira e Orçamentária da União pelo Congresso
Nacional.

-stia autoria, qUe dispõe sobre a obrigatOriedade de existência óe um Departamento de Educação Ffsica nos nosocômios psiQuiátricos.
25
_Votação, em turno único, do Requerimento n9 262, de
1983, do Senador Itamar Franco, ~tolicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 246, de 1981, de
sua autoria, que dâ nova redação aQ § 19 do art. 41' da Lei
-n9 4.319, de 16 de março de 1964, que cria o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.

27
Discussão, em Iiirrio único, do Projeto de Lei da Câmara n9 91, de 1981 (n' 760/79, na Ca:sa de origem), que
introduz_ alterações no Plano Rodoviário Nacional,
aprovado pela Lei n9 5.917, de 10 de setembro de 1973,
no que se refere ao traçado da BR~359, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.189, de 1981, da
Comissão
- de Trçms_portes, Comunicações e Obras Públicas.

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO § 2•
DO ART. ISO DO REGIMENTO INTERNO
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Votação, em turno_ único, dO-RCquerimento n'1 257, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do_ art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto_ de Lei do Senado n" 106, de 1981, de
sua autoria, que disciplina a expedição de passaporte e
visto de saída aos menores que especifica.

De agradecimento de comunicação:
Nl' 69/83 (nl' 119/83, na origem), de 28 de março do
corrente ano, relativa à promulgação das Resoluções nt>s

21

22
Votação, em turno único, do Requerimento nt 259, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n~' 194, de 1981, de
sua autoria, que disciplina o televisionamento e a-retransmissão de espetáculos desportivos e dâ outras providências.
23
Votação, em turno único,-do Requerimento n~' 260, de
1983, do_ Senador Itaniar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 216, de 1981, de
sua autoria, que determina o ressarcimento das despesas
efetuadas pelo ferroviário _deSignado para prestar ser-

viços fora do estabelecimento.

2J.a 29, de 1983.
MENSAGEM
Do-Senhor Presidente da República submetendo ao
Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provime,nto depende de SU? prêvia aquiescência: --

MENSAGEM N• 68, DE 1983
(nl' 11_8/~, na origem)

Excelentíssimos Senhores_Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas· ExcelênciaS- -a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Gerieral-de-Exêrcito Alacyr Fre~erico Werner, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Iraque, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 22 do DecretO n9 71.534, de 12 de dezembro de
1972.
Os méritos d~ óe~~rãi Aiacyr Frederico Werner, que
me induziram a escolhê--lo para o desempenho dessa eleVidli-funçào," constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 28 de março de 1983. -João Figueiredo.

INFORMAÇÃO

Curriculum- Vitae:
Oeneral-_d.e-Exército Atacyr
Frederico Werner
L

Nascido em Juiz de Fora, Minas _Gerais, 07 de

dezembro de 1916.

24

Filho de João Pedro Werner e Christina -Fã:iilhaber Werner.

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 261, de
1983, do Senador Itamar Franco, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei dQ~Senado nq 2i6, de 1981, de

Curso de Formação de Oficiais da Arma de Artilharia.
Curso Avançado de Artilharia de,Campanha,
FortSill, Estado$ Unidos -da Affiérica.
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Curso de Foto-Informação, Egito.
Curso de foto-Informação, Escola de Instrução
Especializada.
-Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
Engenharia Civíl, Escola Nacional de Engenharia.
Curso Superior de Guerra, Escola Superior de
Guerra.
Praça, 25 de abríl de 1935.
Aspirante a -Oficial, 22 de novembro de 1937.
21' Tenente, 30 de dezembro de 1938.
li' Tenente, 25 de_dezembro de 1940.
Capitão, 25 de dezembro de 1944.
Major, merecimento, OS de julho de 1951.
Tenente Coronel, merecimento, 10 de março de

,26
Votação, em turno único, do Requerimento n<~ 263, de
1983, do Se-nador ltã.rnar Franco, solicitã.ndo, nos támos do art. 367 _do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 247, de 1981, de
sua -aUtoria, ·que assegura, às pessoas carentes de recursos, o direito ao _desconto que especifica, na aquisição- de
medicamentos.

20

Votação, em turno único, do Requerimento n9 258, de
1983, do Senador Itamar Franco, solíCífari.do, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desã.iquivamento do Projeto de Lei do SenadO _n9 183, di:: 1981, de
sua autoria, que institui o adicional de regência de turma
para o professores.
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1956.
Coronel, nierecimento, 25 de abril de 1964.
General-de-Brigada, 25 de março de 1971.
General-de-Divisão, 31 de julho de 1976.
General-de-ExércítO; 25 de novembro de 1980.
Adjunto da 2• Seção do Estado-Maior da I• Divisão de Infantaria Expedicionária, Campanha na Itália.
(I' Instrutor do Curso de Foto-Informação da Escola de Instrução Especializada.

Instrutor na Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército.
Membro da Missão Militar Brasileira de Instrução no Paraguai.
Adjunto do Chefe do Estado-Maior do I Exército.
Assessor Militar da Missão Militar Mista BrasilEstados Unidos da América.
Adjunto e Chefe da 2• Seção do Estado-Maior do
Exército.
Representante do Exército, Conselho Nacional
do Petróleo.
Membro da Delegação Brasileira, Seminário de
Informações Estratégicas, Panamá.
Chefe da Delegação Brasileira, III Conferência
de Oficiais de Estado~Maior dos Exércitos SulAmericanos.
Comandante do 39 Grupo de Abuses 155.
Chefe da 3' Divisão e Subchefe do Gabinete do
Ministro do Exército.
Assistente do Exército e Diretrir do CEMCFA e
Curso Superior de Guerra da Escola Superior de
Guerra.
3~> Subchf:fe do Estado-Maior do Exército.
Chefe do_Centro de Documentação do Exército.
Více-Chefe do Departamento Geral de Serviços.
Comandante da 7• RM/DE.
Secretário Geral do ExércitO.
Comandante da IO• Região Militar.
Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército:
Chefe do Departamento Geral do Pessoal.
Comandante da Escola Superior de Guerra.
Ministro de Estado Chefe do Estado-MaiOr das
Forças- Armadas.

Medalha de Campanha.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial.
Ordeni do Mérito Militar, Grã-Cruz.
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Grã.Cruz.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz.
Medalha Militar, Platina.
Medalha de Guerra.
Medalha do Mérito Tamandaré.
Medalha do Pacificador.
Medalha do Mérito Santos Dumont, Prata.
Ordem do Mérito MHitar do Paraguai, Oficial.
Medalha HonorHíca de ArtHharia do Paraguai.
Ordem do Mérito Guararapes, Grande Oficial.
Ordem do Mêrito d.e Br~íJia, Grã-Cruz;
Ordem do Mérito Judiciário Militar, Grã-Cruz.
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Medalha Pernambucana do Mérito, Classe OuR

ro.
Medalha do Mérito Timbira.
Medalha Pernambucana do Mérito Policial.
Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes.
Medalha Cidade de Igaraçu, Classe OurO~
Medalha Cidade de Fortaleza.
Grande Medalha da Inconfidência.
Ordem do Mérito Ipiranga, Grã-Cruz.
Cidadão Benemérito de Caxias, MA.

Cidadão Honorário do Rio

Gr~nde,

RS.

Cidadão Benemérito de Juiz Q.e Fora, MG.

Cidadão_Honorário do Estado do Ceará.
Cidadão Honorário de Fortaleza, CE.
Cidadão Honorário de Juazeiro do Norte, CE.
Cidãdão Maranhense.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 15 de
março de 1983.- Lúcio PirM de Amorim, Chefe da Di·ôsão do Pessoal.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
Requerimento encaminhado à mesa e que será oportuna·
mente incluído em Ordem do Dia

REQUERIMENTO N• 454, DE 1983
Nos termos do disposto'no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do _projeto de Resolução n'1 119, de 1982, que autoriza a Prefeitura Municipal de Paulínia-SP, a elevar o montante de sua dívida
consolidada, feita a reconstituição do processo, se necessária.
Sala das Sessões, 29 de março de 1983.- José Lins.
Comunica~es

encaminhadas à Presidência

Ofício n'1 001/83-CAR

BrasHia, 28 de março de 1981

Senhor Presidente
Apraz-me comunicar a V. Ex• que, por deliberação
desta ComissãO, o nobre Senador Marco Maciel foi designado para participar da reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, realizada em 25 do corrente mês, na
cidade de Recife.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar-lhe os
meus protestos de alta estima e distinta consideração. Alberto Silva, Presidente da Corll1sãs-o de Assuntos Regionais.
Em 29 de março de 1983
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea "a", do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa
a partir úo dia 30-3-83, para breve viagem ao estrangeiro, em carâter particular.
Atenciosas saudações. - Lenoir Varg4s.
DISCURSO~ PRONUNCIADO

PELO SR. JUTAHY MAGALHÃES NA SESSÃO DE 17-3-83 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pr~;sidente, Srs. S!!nadores:
Como os de tantos outrõs..ma_ndatá_dos estaduais empossados a 15 de_ março último, também óçliscurso do
Governador João Durval foi .oportunidade para ele de
um reencontro com a Nação, o Nordeste e o s~u eleitora-

do.
E, sem mudar o feitio de seu Cafáfer de homem-aVesso
às promessas ufanistas, pôde o novo Chefe do Govei'Ito
baiano falar, constatar, reivindicar e prometer, na qualidade de brasileiro nascido no Sertão da Bahia e dotado
da vivência de um humanista !ibera!, conhecedor dos
efeitos positivos do diálogo e do consenso, que não podem excluir as divergências de opinião.
O Governador agradeceu ao povo baiano por ter dado
ao Partido do Governo, esmagadora vitóría naS urnas,
tanto nas eleições majoritárias, quanto nas pr~oPOrCio~
nais do mês de novembro último.

Soube tirar a conseqüência lógica desse sucesso, aliás
reproduzido em to_dos os Estados do Nordeste para demandar a colaboração estreita de todos os Governos e lideram;:as da região para que se reivindique para ela. não
como favor paternalista, mas simplesmente como ato de
justiça,- o tiatamento diferenciado a que fez jus o seu
exemplar comportamento e1eitoral.
O novo Goveriliidor declarou ilógica e irracional a atitude de marginalização do Nordeste, em relação às grandes decisões de política econômic_a, quando mais não
foSse porque ele representa quase um terço da população
brasileira.
Imaginou que a SUDENE, fortalecida, ampliada na
sua representatividade e restituída as suas coiilpetêncíaS
originárias poderia· e deveria ser o instrumento articulador da" ilecessá-ria unidade do N oi-desie, àínda não totalmente explorado em seu potencial econômico.
O Governador sertanejo aludiu ao flagelo da seca que,
h~ã mais de 4 anos, assola o interior baiariõ e prometeu
impedir o êxodo rural, como prioridade-máxima, vez que
lutará para manter às populações, !rat:iatho e subSistência nos momentos de estiagem.
Neste sentido, detalhou um amplo programa de ação,
que implica a construção de aguadas, açudes, sistemas
simpliflcados de irrigação e perfuração de poços, tudo
isto com vistas a preservar o recurso água e a desenvolver pesquisas acerca dos cultivos mais apropriãdos ao
semi-árido tropical.
-seU humanista programa de Governo inClui, evidentemente, a valorização do carente home_m _do interior, a
quem propõe além do uso racional dos_ recursos hídricos,
eletrificação rural, construção de estradas_ vicinais, assistência técniCa e creditícia, regularização fundiária, modernização da agricultura com conseqüente aumento de
produçãÕ e de- produtividade.
Sua preocupação com o setor social reflete-se eril promessas, sobretudo à população carente, de educação, saneamento básico, assistência sanitária, moradia, boa alimentação, lazer recreação e oportunidades de emprego.
Sem deixar de reconhecer a importância dos pólos
mais dinâmicos da moderna industrialização, a quem
promete um desenvolvimento e um aperfeiçOamento
cada vez maiores, sobretudo, no setor petroquímica e siderúrgiC(), João Durval postula a interiorização do desenvolvimento sócio-econômico. 1:: sua meta administrativa o fortalecimento das cidades de porte médio, evitando fluxos mígratórios que demandam Salvador e tornar
realidade o seu ideal de realização de programas alternativos que levem à desconcentração industrial e à consolidação dos distritos industriais do interior.

O Sr. Lomanto Júnior- V. Ex• me permite?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-Com todo prazer, nobre Senador Lomanto Júnior.
O Sr. Lomanto Júntor- Eminente- Senador, J utahy
Magalhães, deveria aparteá-Io ao término do s~u discurso, mas vendo que V, Ex• caminha para concluí-lo, peço
licença para uma interrupção a fim de não perder a opor- tunidade de proCtãmar que V. Ex• foí um baluarte da
campanha vitoriosa do Goveinador JÕão Dlli-Val Carneiro, como seu aliado desde a primeira -hora. Niflguêm
mais do que V. Ex•, reafirmo, contribuiu para essa expressiva vitória. Dou, gratuitamente, esse testemunho
Põrque acompanhei, embora à- distância, Seu trabalho
excepcional na campanha que levou, mais uma vez, um
cidadão interiorano ao Governo da Bã.hia. Não tive a
oportunidade de participar; obstáculos intransponíveis foram--me colocados, por alguém qUe se dizia dOno do
meu Partido, e tive obstrada qualquer atuação. Em
princípio, o meu- protesto à imposição de um nome no
proces!to de escolha do candidato. Não aceitãVa a imposição de um nome, e desejava uma convenÇão livre, embora jamais fizesse qualquer restrição ao nome do ilustre
candidato que, tão Tfagicamente, desapareceu. Tudo flz
para qua a escolha fosse feita atravês da disputã demo::
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crática na Convenção. Sabia que seria muito difícil para
qualquer U!TJ naquela época s_equer chegar à Convenção,
pelo "estilo" tão nosso conhecido usado por quem conduzia_ o processo sucessório, não obstante no voto secreto, largas possibilidades se abrissem. O cidadão que se
considerava o único com o direito de impor a sua vontade, não admitia dividir com ninguém o comarido poHti- co. Perpetrou afinal o seu propósito, com a tragédia que
se abateu sobre a Bahia, vitimando um pugilo de conterrâneos políticos da mais expressão. O luto abrangeu tõda
a Bahia, até a minha família foi também por ela atingida,
porque perdemos, naquele trágico desastre, um parente
que exercia a representação na Câmara dos Deputados,
-a··saudoso Henrique Santillo Britto. Fui abalado pela
ffã_g""édia, sentüriental que sou. Escolhido o novo ·candidato par_a substituir o nome do tragicamente afastado da
luta pelo Poder, embora divergindo, mais uma vez, do
mesmo processo de escolha por quem se julgava único
dono do Partido e das vontades dos políticos do nosso
Partído, fiquei mais esperançoso com o novo candidato
Porc]ue coln ele sempre mantive relaçõeS cordiais. Não
tinha razões negar-lhe apoio. Meu amigo e muito mais
de meu filho, que era seu colega de representa-ção, na Câmara dos Deputados, tinha todas as razões para cerrar
fileira com seu nome para o Goverilo do Estado. Colega
de profissão, companheiro de várias lides políticas, cóm
ele cOnvivi nO Parlamento, não poderia recusar-lhe o natural apoio, ainda mais considerando a admiração que
temos, eu e minha mulher, pela respeitabilíssima e talentosa figura de Do!_la Ieda Barradas Cafneíro, que será~
neste quatriêniO, a primeira dama do Estado. Depois
d_ess_as ligações, para nós sobremodo gratiflcante, recebem-oS reiterados telefonemas de pessoas ligadas ao candicjato, instando _<! mím e ao Deputado Leur Lomanto a
que nos int~grássemos na campanha, sob a justificativa
de que companheiros e amigos não mais nos poderíamos
alhea_r da luta. lsso, de_ qualquer maneira, tocou-nos profundamente. Por fim, recebi um telefonema, aqui, em
Brasília, do próprio candidato a governador, Sr. João
Durval, lamentando não poder vir ao meu encontro para
uma conversa mais ampla comigo, pela exigüidade de
tempo. Ele não tinha, realmente, tempo disponível; não
podia perder um segundo sequer, já que faltavam poucos
dias para a eleição de novembro. Marcamos, então, um
encontro, em Salvador em casa de amigo e desse encontrO, nunca ninguém soube. Manifestou o desejo d~ ir à
minha casa e ponderei da inconveniência d_o local para
não despe"rtar as Iras de quem não desejava a minha integração na campanha: ·~quero lhe preservar de tudo." -- "Então, venha à minha casa",- disse-me ele. Respondi:
..também não acho conveniente". MarcamOs na Casa de
um amigo comum, e conversamos longamente, até altas
horas da noite. Demonstrei-lhe as minhas dificuldades
em ap·oiã-lo porque anies de chegará Bahia,já era inSultado através da Imprensa, considerando o meu apoio
desejado não pelo candidato a governador, mas pelo que
se supunha e que ainda se supõe ser o dono do candidato, e que, acredito, se engana, porque eu me recordo bem
de -uma -rrase, se ·não me falhâ a memóri3., de uni governador pernambucano, uma frase simples, que dizia ~•niri~
guêm governa governador." Pois bem, fomos no encontro, me pediu apoio, dizendo que dele não podia prescindir. Eu lhe respondi: de que servirá O apoio de um ho~
mem que tem sido sUbestimado, que é repelido e insulta~
do por quem comanda a sua campanha? DisSe· lhe então:
o meu apoio seâ prejudicial a voca-,-meu caro amigo! A
opíriião pública jainaiS me perdoaria. "Fiz-lhe essa ob·
s_e::rva~J.o na j)resfaiçã de um amigo comum. "'Deixe·me
correr o meu caminho; deixe-me percorrer a minha estrada. Porque a dor da tragédia, o choque, o abalo que t_o- _
dos sofremós são maiores"- dizia eu do que as ofensas
que recebi nesses três dias. Ao Ministro Leitão dC Abreu,
que me perguntou qual seria o melhor candidato, eu disse que era V. Ex•, nobre Senador Jutahy Magalhães, o único líder que ainda não havia chegado à governança do
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Estado, e que eu estava disposto a unificar o Partido. Eu
não seria estorvo. E ainda me recordo da declaração que
dei, no dia em que cheguei à Bahia: "nesse momento de
dor, nesta tragédia, nenhum de nós pode falar em política, e quero deixar claro que não serei estorvo para a unidade do meu Partido, e peço a Deus que nos inspire à
união desde que haja uma consideração para comigo
desde que não se queira humilhar-me". Mas, prosseguin-

do na conversa, ao Dr. Leitão de Abreu, quando me fez
a seguinte pergunta: "Mas que problemas deveriam ser
superados para o Senador integrar-se"? "Nenhum. Não
tenho reivindicação alguma. Estou disposto a apoiar o
candidato que for escolhido". E repeti o que jã havia dito, Sr. Senador Jutahy, até compassadamente: ..o que
desejo é consideração". Não_ quero mais do que consideração; que se reconheça que o meu apoio, embora modesto e desprendido, significafíVO: O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O aparte de
V. Ex•, nobre Senador, já ultrapassa dez minutos.
O Sr. Lomanto Júnior--Já termino, Sr. Presidente.
O Sr. José Fragelli- Sr. Preslàeilte, este aparte é capaz de dar novos rumos à política da Bahia; deixe-o continuar.
O Sr. Lomanto Júnior- Quero deixar claro a V.

EX•

que segui o meu caminho, participei de comlcios, não
com V. Ex" Participei de um grande comício na Cidade
de Juazeiro, com o seu talentoso filho; uma das lideranças mais promissoras que desponta na política baiana, o Deputado Jutahy Magalhães Júnior. Pois be_m._Foi
em Juazeiro que o Sr. João Durval obteve a mais retumbante vitória no Estado, longe de todas as outras, e ao
lado do Deputado Leur Lomanto. Foi em Juazeiro onde
o Deputado Leur obteve a maior votação do Estado.
Nos municípios que vou citar, o Deputado Leu r Lõminto foi cabeça de chapa ou obteve expressiva votação,
onde também o Sr. João Durval foi Vitorioso: Barra da
Estiva, Mutuípe, Santa Mariã da Vitória, Medeiros Neto, Elísio Medrado, Jaguarari, Dário Meira, Coari, Aiguara, Jitaúna, fpiaú, Coribe, Itiruçu, Amargosa, Araci,
Caravelas, Nova Viçosa, Santo Amaro. Não citei, prOpositadamente Jequié, e não quero dar nenhuma jUstificativa porque não tenho reiv-indicações a fazer ao Governador João Durval, senão que S. Ex•_ realize um grande governo e que apague da história da Bahia, onde Lomanto Júnior exerce liderança, foi vitorioso o Sr, João
Durval exceto em Jequié e Itagi, pelos motivos aqui cita~
dos. Não incluí a minha terra natal, a minha Jequié querida, e o meu Itagi amado, onde fiz o meu curso primário
e onde vivi os melhores dias da minha infância, porque
ali os meus amigos foram trucidados. Em Jequié, minha
terra natal, apesar de tudo, o PDS fez o prefeito, apoiado
por mim, embora o meu candidato fosse terrivelmente
discriminado. O PMDB era fortíssimo coin três candida~
tos; o PDS com dois. Mas era preciso derrotar Lomanto
Júnior a qualquer custo, na pessoa de seu candidato.
Preferiam a vit6ria do PMDB à do meu candidato. E os
meus amigos sofreram ã.s miíiS Íerõzes perseguições. O
meu candidato teve que lutar contra as benesses, as
maiores que se fizeram no Estado porque era preciso
derrotar Lomanto em três cidades: na cidade de que tem
o meu nome, Governador Lomanto Júnior, onde os
meus candidatos do PDS e o Sr. João Durval foram vitoriosos, em Jequié, Mas Jequié protestou, sOHdarizou~se
com seu filho. Foi em ltagi e em Jequié que houve
ameaças, que houve demissões em massa, onde a intranqüidade atingiu duramente os lares dos meus ainigos.
Bastava~se saber, Senador Jutahy Magalhães, que ai~
guém tinha qualquer ligação comigo, para que se consumasse uma perseguição. Famílias inteiras s"Ofriram de-_
missão em massa e houve até ameaças de morte aos mCus
candidatos, em Itagi. Não prosseguirei mas. CUmprimento V Ex• pelo seu discurso e diga ao Governador
João Durval que toda a Bahia estã ariS"iOsa e eu, de modo
particular, que como ele sou homem do sertão.

Rejubilo-me com o retorno do homem do interior ao
governo, revivendo o velho "slogan" de minha campanha para Governador, quando sucedi o seu honrado pai,
de quem recebi o apoio àquela época que foi deCis(Vo
para minha vitória. Pois bem! Vejo ao seu lado Francisco Benjamim, vejo os dois companheiros da época jã encanecidos, os companheiros daquele jovem de trinta _e
sete anos, que traziam o slogam: "o interior caminha
para o Governo••. Agora, o Governador vem de Feira de
Santana, a princesa do sertão, aliãs, façamos aqui um registro: apenas em três cidades importantes, eleitoralmente, o PDS VenCeu: Juazeiro, a mais retubante vitória,
onde a minha liderança é inconteste, Feira de Santana,
graças ao prestlgio, graças ao apoio que recebeu o_seu fi~
lho querido, João Durval, e Jequié, a terra também de
Lomanto Júnior, venceu o PDS, derrotando o forte
PMDB. Queria cumprimentar V. Ex•, porque só se fala
em Um dono da vitória. Não se fala na sua contribuição,
na de Luiz Viana Filho e de tantos outros líderes que
participaram da campanha. A minha, não; eu não participei. Mas tenho a consiência tranqUila, ao afirmar ao
Governador João Durval, no encontro que tivemos:
"eu não posso apoíar V. Ex'" - disse-lhe em
nosso encontro- o meu apoio público a sua canditatura
teria repercussão negativa, pelos insultos reinterados e
que são do conhecimento público. " O prezado amigo,
fique tranqüilo" - disse-lhe ainda que não prejudicarei
a sua eleição, pelas relações de amizade, pela maneira
com que você·me convocou, pela maneira com que a sua
querida esposa apelou para minha família."Eu sei que
não nec;e5sito pedil a você- continuei- que não persiga os meus amigos, nem preciso pedir, porque você não
vai perse8,uir", -dizia eu, na conversa -a João Durval.
Não sei que vai acontecer daqui para a frente. Mas, um
dia, ,a_história vai escrever- e serã muíto breve- registrando aqueles que realmente foram a causa principal da
vitória de João Durval Carneiro. Lomanto Júnior dela
não participou, mas, em momento algum, prejudicou a
·"SUa ascenção ao Governo. E os resultados das eleições
são incontestáveis".
Desejo, sinCeramente, o maior sucesso ao novo Gover~
nadar da Bahia, que assume o Governo sob as esperanças maiores. O pOVo baiano exulta de ver um homem
lhano, educado, tratável, incapaz de fazer uma perseguição ou uma inJUStiça, chegar ao Governo. Saudemos
o novo Governador da Bahia. Agradeço a V. Ex• por me
__ ter dado esta oportunidade de aparteá-lo longamente.
$~nadar Jutahy Magalhães, V. Ex', comandante dacam~
panha, baluarte da vitória, traz e analisa, aqui; o discurso de posse de João Durval.
Praza aos céus, praza aos céus, repito, que a Bahia retorne aos tempos de Mangabeira Regls Pacheco, Antônio Balbino, Juracy, Luiz Viana, Roberto Safltos _:_ desculpem a imodéstia- Lomanto Júnior, onde acima de
tudo, a dignidade humana era preservada, onde a paz
das famílias baianas era, sem dúvida alguma, preservada
pelo próprio GoYernador!
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Loman~
to Júnior, V. Ex~ não deu propriamente um aparte; fez
um pronunciamento, o qual respeito. V. Ex•, como sem·
pre, coloca a emoção e a vibração em·sua palavras.
O Sr. Lomanto Júnior- Não posso evitar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' fez um
histórico da sucessão baiana, sob seu ponto de vista. Foi
um desabafo, como V. Ex• mesmo declarou, mas pode
ter certeza que nós caminhamos para um futuro, no qual
como o próprio Governador João Durval, no seu discurso de posse, declarou que se deseja a união de todos os
baianos. O passado deve ser esquecido, os possíveis agravos também. Nós temos que confiar no novo Governa~
dor que pensa na união de todos nós. O nosso partido ê
forte na Bahia. Nenhum de nós, individualmente, conseguiria uma ":ítôrla: iilãjoritãria, sem ter o apoio das demais lideranças. Sempre repeti que qualquer um de nós
- que fosse apoiado pelas lideranças baianas do Partido,
seria eleito na Bahia, porque o nosso Partido é imbatível.
A nossa força vem daqueles companheiros do interior
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que batalham diuturnamente nos seus municípios: são os
vereadores do PDS, são os prefeitos do PDS, são os deputados estaduais e os deputados federais, são os senadores e é o Governador, como agora serâ o Governador
João Durval, hoje o líder natural do nosso Partido na
Bahia. Mas pode ter V. Ex' a certeza de que este Governo será voltado para o bem da Bahia; pode estar certo de
que nós todos, teremos condições de diãlogo com o Governador. E V. Ex' será, certamente, um dos companheiros de Partido que caminhará ao lado de João Durval,
no seu governo.
Continuando, Sr. Presidente:
Valorizando o homem na sua dimensão individual e
social, João Durval conclama ao trabalho comum todos
os baianos, vez que aberto às negociações e ao diálogo,
tem vocaç-do à formação de equipes de ação.
Desejoso de consolidar o ideal político do Presidente
Figueiredo o novo Governador quer a prática cotidiana
da democracia e considera como seu corolário natural e
necessário o direito à crítica e à expressão de divergências.

O Sr. Lomanto Júnior- Permite V. Ex• mais uma pequena intervenção?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. Com
todo prazer, Senador.

O Sr. Lornanto Júnior- Apenas desejo ler aqui, uma
nota da Folha de S. Paulo, e não vou lê-la na íntegra para
não tomar o tempo de V. Ex• Diz o seguinte; ..Após ouvir o pronunciamento de João Durval, Antônio Carlos
deixou o Palãcio da Aclamação, seguindo a pé para sua
residência. Menos de 200 pessoas o acompanharam.
"João Durval pregou a interiorizaçã:o do desenvolvimemto do seu Estado, buscando atingir" - frase dele"os municípios de médio porte, dando ênfase especial à
melhoria das condições do pov.o baino". Eu quis enfatizar essa frase que V, Ex• repetiu porque ela é do meu agrado. Ela vem ao encontro do meu desejo.

O SR: JUTAHY MAGALHÃES- Nobre Senador
Lomanto Júnior, V. Ex• está falando como aquele advogado, num juri, que diz algo impróprio que não pode ser
dito e que deve ser retirado pelo Presidente da sessão do
juri: "Ninguém leve em consideração o que foi dito".
Mas aquilo jâ está na cabeça dos jurados.
O Sr. Lomanto Júnior- Excelência, é muito diferente
daquilo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• não queria
ler a parte final; V. Ex~ desejava era ler aparte inicial desse artigo.

O Sr. Lomanto -Júnior - Eu agradeço a V. EX:•, por
que V. Ex• é um homem inteligente. E é verdade.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A anistia que o
Congresso votou fez com que o passado fosse esquecido
por todos. É hora de também, na Bahia, voltarmos os olhos apenas para o futuro. V. Ex• pode notar que estou
procurando fazer com que o aparte de V. Ex• não tenha
resposta a respeíto do passado. V. Ex• não terâ de mim,
neSta hora, nenhuma manifestação a respeito do que se
passou na Bahia. Desejo que V. Ex• venha unir-se a nós,
para qUe possamos, mais uma vez, marchãr juntos para
o progresso da Bahia e para o engrandecimento do nosso
Partido. Portanto, permita V. Ex~ que eu conclua o meu
pronunciamento.

Enfim, o homem de partido, eleito sob as hostes do
PDS, renova sua fidelidade à gremiaçào que o fez vence-,
dor, bem como à memória de Clériston Andrade de
quem se fez o realizado herdeiro político.
- Confiamos em suas ni:etas e-acreditamos na sua viabilidade, mesmo que defrontemos, atualmente, um horizonte de generalizada crise econômico-financeír.
O passado de João Durval exige que lhe concedamos o
nosso apoio e a nossa confiança que~ certamente, sairâ
gratificada ao final de seii importante mandato, na direção dos destinos da Bahia. (Muito bem! Palmas!)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS/0 CHAVES NA SESSÃO DE 23-3-83 E
QUE..ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. ALOYSIO CHAVES (Como Líder, pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, agradeço a V.
Ex•, inclusive pelo fato de não me haver advertido de que
disponho da metade de dois minutos, tempo que foi con~
cedido ao nobre Senador Roberto Saturnino que, inclusive, teve, na reunl.ão"-de hoje, o privilégio da rêplica, porque realmente a Maioria -ficaria numa situação constrangedora. Mas como nós todos devemos nos curvar perante o Regimento desta Casa e à autoridade de V. Ex• quero, em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ressaltar a oportunidade e a convenieência deste debate,
sem nenhuma restrição, primeiro, porque a convocação
de S~ Ex•, o Sr. Ministro da Fazenda, encontra respaldo
expresso numa determinação constífüci-oriat, que se_colo~
ca acima do Regimento desta Casa, por ser a Lei maior
deste País.

DIÁRIO-DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a última coisa que alguém pode pensar." E para não me
alongar nesta citação - na qual S. S' ex.ordsa essa providência, quase como uma medida maldita e prejudicial
como é evidentemente à.economia brasileira- eu direi
que, como afirma o Sr. Antônio Ermírio de Morais, a
moratória desmoraliza. Então, não tem por que caminhar para a moratória.

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre líder V, Ex.• me permitiria- Urilã õbservação!
O SR. ALOYSIO CHAVES - Regimentalmente eu
não posso conceder o aparte a V. Ex~. senão o faria com
grande prazer, e com uma enorme honra.
Se nós pudermos evitá-la Sr. Presidente, que assim o
seja, praza aos Céus que assim o seja em_bendficio desse
País, do seu progresso, do seu desenvolvimento e do
bem~estar do povo brasileiro.
Muito obrigado eminente Sr. Ministro da Fazenda,
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE UNS NA SESSÃO DE 25-3-83 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

E quando há, segundo a velha tradição parlamentar

do Brasil, um problema importante, que pela sua ex~
traordinária complexidade, pela repercussão que tem, reclama um debate profundo do Senado, esse debate sem~
prese fez no plenário, que-é a sOrriã. de todos os pequenos
plenários das COmiSsões Técnicas. E nãO é_ POsSíVel se
pénsar que esta crise, com a gravidade que se apresenta,
pudesse encontrar outro recinto para ser examinada, ou~
tro ambiente para se discutida, ser não o alto plenário do
Senado da R(!piíbfica.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu quero dirigir~me,
em particular, ~o eminente Ministro da Fazenda para
agradecer, em nome do_PDS, da Maioria, a excelente ex~
posição que fez ã esta Casa, de forma competente, edu~
cada e serena, mas altiva, apresentante um documento
que vai flcar incorporado aos Anais desta CaSa e que
constituirá, também, um marco expressivo nesses deba~
tes que hoje não se iniCüiin, porque já O-foram no Sena~
do, desde o dia li' de març-o.
Nós estabelecemos aqui, com a presença de V.- Ex~. o
contraditóriõ- a respeito destas questões polêmicas que se
avolumam e que se colocam à decisão do Senado e da
Câmara dos Deputados- do Congresso NaçionaL
Não vou me estender, Sr. Presidente e eminente Ministro, no exame dos vários aspectos desta crise que V. Ex~,
com lucidez e co_m___uma_soma admirável de informações
e de dados incontestá.veis_, acabou de apresentar ao Sena~
do.
Eu queria, apenas, me utilizar desse exíguo espaço de
tempo em que me encontro colocado, numa cortesia da
Minoria, para -dizer que a moratória, que tanto se apregoa é, segundo o mais elementar bom senso, a última das
soluções, a ultima i'ario, o último_ apelo, a última decisão.
E, se nóS temos condições de negociar, como estamos negociando, a dívida externa brasileira, sem abdicar de
nossa independênei.ã, da nossa soberania, é óbvio que
esta solução s_e superpõe a ·qualquer outra,
Falou~se, aqui, Sr. Presidente, em desemprego, em recessão. Mas poderá haver pior recessão do que aquela
que vem no bojo de uma moratória? A moratória é uma
decisão unilateral que não tem forma especial, que não
pode resultar do consenso e nem de uma reunião, numa
mesa, de centena ou de milhares de bancos que partici~
pam direta ou indiretamente da dívida externa brasileiia.
A moratória faria da economia brasileira um retalho,
sem ordenamento, sem planejamento, sem conseqüência
económica mais profunda do que aquela que resulta das
medidas prudentes e eficazes adotadas pelo Governo
brasileiro.
O nobre Senador Humberto Lucena invocou, aqui, a
opinião abalizada de empresários brasileiros. Outros
eminentes Senadores da Oposição também o fizeram.
Para não discrepar da Oposição eu vou também me so~
correr da opinião de um ilustre empresário brasileiro a
respeito da moratória. A opinião é do empresário Antônio Ermírio de Morais, quando declara: '"'A moratória é

O SR. JOSt LINS - (Como Líder, pronuncia o se~
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi com atenção o discurso do Senador Fábio Luce-

na.
S. Ex' não tergiversou. Acusou, clara e abertamente,
um oficial da Marinha de Guerra, ex~Chefe do SNl do
Amazonas, de haver cometido crime de contrabando.
Diz apenas que resta saber se houve calúnia o_u se a sua
imputação é verdadeira. Mostrou documentos, desen~
volveu um arrazoado aparentemente, sem contestação.
É verdade Sr. Presidente, que o contra~Airnirante Ro-.
berto Gama e Silva, adquiriu um carro na Alemanha. :t
verdade que o oficial irãnsferiu esse carro para os Esta~
dos Unidos e que o Preço de compra foi de cerca de 18
illil marcos; que o carro esteve com o oflcial nos Estados
Unidos, durante o tempo em que ele serviu à Comissão
Naval Brasileira, em Washington.
O Sr. Fábio Lucena- Permite~me V. Ex' um aparte?

O SR. JOSÉ UNS -

Com muito prazer.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, a afLrmativa de
V. Ex• contradiz os documentos que tenho em mão. O
Almirante permaneceu em Washington, segundo o de~
creto do Presidente Emilio Médici, até o dia 16 de janei~
rode 1974; foi nomeado no dia 14_dejaneiro de 1971, lá
permaneceu três anos. V. Ex.• aflrma que o carro esteve
com de em Washington durante todo o tempo em que
ele lá permaneceu. Mas, rião é o que diz a fatura da Mer~
~des Bens, na Alemanha. A data da fatura é de 10 de
outubro de 1973, foi quando o Sr. Gama e Silva com~
prou esse carro na Alemanha. Então, esse carro perma~
neceu com-ele durante os meses de noyem_bro, dezembro,
não chegou a três meses. Então, não foi durante todo o
tempo. Ele passou três anos ...

O SR. JOSÉ LINS- Eu não quis me referir a todo o
tempo. Durante algum tempo, lá esteve com o seu pro~
prietário, nos Estados Unidos.
O Sr. Fábio Lucena - Agora, me permita? Os doeu~
mentos atestam que o carro foi comprado em 1973, carro
do ano, zero quilômetro, e que fez um trajeto triarigular
entre a Alemanha, Baltimore- o Sr. Gama e Silva esta~
ria em Washington e não em Baltimore- e de Baltimore
veio para o Rio de Janeiro. Gostaria que V. Ex• atentas~
se para as razões documentais.

O SR. JOSÉ LINS- V. Ex• poderia escutar-me?
O Sr. Fábio Lucena -

O SR. JOS!:. UNS curso de V. Ex• ...

Pois não.
Faço apenas referência ao dis-

O Sr. Fábio -Lucena- Nem eu desejo perturbar ã sua
exposição.
O SR. JOSt: UNS- ... sem entrar no mérito do arra~
zoado. O carro saiu da Alemanha, esteve com o seu pro~
prietário em Washington, durante algum tempo, no
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período em que ele serviu á Comissão Naval Brasileira
naquela cidade. De lá, o carro foi transferido para oBra~
si!. Diz _v. Ex• que ~ base da acusação está em que o
Decreto-lei n~' 61.324, se não me engano, deli de setembro de 12_67, permite, segundo o seu art. 3~'...

O Sr. Fábio Lucena - Parágrafo nono ...
O SR. JOSÉ LINS- ... _o seu art. 3'>\ a entrada do car~
ro do seu possuidor. O artigo diz:
"Art. 39 São isentos de impostos ·de impor~
tação outros bens de propridade;

h- De servidores públicos, civis e militares, servidores de autarquias, empresas públicas, sociedade
de economia mista, que regressarem ao País quando
dispensados de qualquer função oficial de caráter
permanente, exercida no exterior por mais de dois
anos ininterruptas".
Não ê verdade?
O Sr. Fábio Lucena -

É verdade,

O SR. JOSÉ LINS -

Mas, alega V. &• ...

O

Sr. Fábio Lucena - O parágrafo nono, por favor.
... que§ 99 limita essa isenção:

O SR JOSf LINS -

"A isenção estabelecida nesta artigo estende~se a
ãutomóvel ou barco de passeiO trazido em unidade,
observada a proibição quanto a veículo cujo preço
no mercado de origem seja superíor a 3.SOO dólares,
computados os respectivos equipamentos",
O Sr. Fábio Lucena -

Certo.

O SR. JOSt UNS - Acredito que o país de origem
significa os Estados Unidos ...
O Sr. Fábio Lucena- Não, Ex•, no documento ...

O SR. JOS~ LINS - Eu estou fazendo u~a. interpretação ...

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex' me permite, mas a inter~
pretação é contrária ao texto do documento da Receita
Federal.
O SR. JOSÉ LINS- V. Ex.• me permite contiriuar?
O Sr. Fábio Lucena niO de V. Ex!.

Apenas para ajudar o

raciocf~

O SR. JOSÉ UNS- V. Ex' nãO me ajuda, V. Ex• me
·desajuda. Eu estou lendo o texto do Decreto, tentando
dar urna interpretação e, como, no caso, o Decreto~tei se
refere à transferência de um país para o outro, de alguém
que se transfere daquele país para o seu país, eu admiti~
ria pelo menos num primeiro momento, sem conhecer
profundainente a questão, que o- decreto pode se referir
aO País de origem do possuidor do objeto, embora essa
opinião possa ser contestada por V. Ex•. Por isso,
parece~me razoável seja dada ...

O Sr. Fábio Lucena - Permita-me o aparte agora,
nobre Senador José Uns?
O SR. JOSÉ LINS -

Pois não.

Aqui está a declaração de im~
portação da Secretaria dii Receita Federal, do Rio de Ja~
neirQ, alínea XII L:_ "País de origem- Alemanha Ocidental; País de procedência - Estados Unidos da América."
Ê documento da Receita Federal do Rio de Janeiro. En~
tão, o país de origem foi a Alemanha Ocidental, s"egundo
a Receita Federal, e o país de procedência é que foi os
Estados Unidos.
O Sr. Fábio Lucena -

O SR. JOSÊ LINS- V. Ex• está lendo um documentO e eu estou lendo õutro. Não sei Que relação existe en~
tre um e outro. Com sinceridade, não tenho procuração
e, talvez, nem o direito de estar defendendo o Sr. ContraAlmirante Gama e Silva. Estou apenas fazendo uma re~
ferência.-

O Sr. Fábio Lucena- Pediria a V. Ex• que se aliasse a
mim na defesa da Marinha de Guerra do Brasil e não de
um delinqUente.

O SR. JOS~ LINS- V. Ex• fique certo que estarei
sempre do lado da Justiça. Aliás, não vou falar muito.
Quero apenas dizer que V. Ex• apresentou seu arrazoado
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e que acho justo dar-se não só ao acusado o direito de
defesa, como a este Plenãrio o direito de julgar com mais
cuidado e c_om mais parcimônia os documentos e o arra-

zoado desenvolvido por V, Ex•, quando faz uma acusação de extrema gravid_ade a um homem que certamente
tem prestado bons serviços à sua Pátria.
Não desejo, nobre Senador, desconhecer a argumentação aparentemente eficaz que V. Ex• desenvolveu. Entendo, porém, que a linguagem do advogado- que foi a
que V, Ex• usou aqui- pode ser convincente, mas cabe
sempre aos jurados e ao juiz chegar à conclusão.
Jâ que a ação tramita hoje no Supremo Tribunal Federal, todo julgamento no momento é inoportuno. Aliãs,
acho inoportuno até o discurso de V. Ex•, desde que há
um processo em andamento naquela Corte de Justiça, e
toda tentativa de mudar a opinião de pessoas que possam influenciar na deC:isão deve ser rejeitado.
De qualquer modo deve ser concedida esta oportunidade para que outros dados que não somente os de V.
Ex~ sejam conhecidos por este Plenário. Por outro lado
há que ser dada, ao Supremo Tribunal Federal, a oportunidade de julgar, isentainente, o fato. Acusar e tirar
conclusões antes disso, parece-me, Sr. Senador, de todo
inoportuno, mesmo porque, numa interpretação mais
ampla é possível que o valor do carro, ao ser transferido
dos Estados Unidos para o Brasil, já não fosse de 18 mil
marcos, que fosse menor.
Em suma, apen~s desejo que seja dado ao almirante
Gama e Silva o direito de defesa e, sobretudo, que o tribunal possa julgar livremente um fato que se constitue
uma acusação tão grave como essa de V. Ex•

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V.

Ex~

um aparte?

Jose

O SR.
LINS - Desculpe-me V. Ex•, mas eu
realmente não gostaria de debater a questão ...
O Sr. Fábio Lucena- Não, não é debate. Apelando à
generosidade de V. Ex•, ao seu espírito público, a sua
consciência democrática, eu quero apenas informar a V.
Ex• que, segun'd~ .a Receita Federal do Rio de JaQeiro,
aq~.Ji está um docUmento com data da entrada do carro,
no dia 9 de abril. A Receita Federal do Rio de Janeiro
declara o valor CIF do carro, quando entrou no Rio de
Janeiro: 8.~27 dólareS. Então, nobre Senador José Líns,
não há por que aventar a 'hipótese de que o carro tenha
caído de préço no !tleio do camin~o.

O SR. JOS~ UNS--'- Senador Lucena, o que eu gostaria que V. Ext entendesse é que V. Ex' fez a acusação.
Não êstou fazendo a defesa, estou apenas pedindo uma
oportunidade_ para que o_ Senado se esclareça melhor'
sobre este assunto. Desconheço, no momento, se hã outras leis que beneficiem a m.eriibros de comissões do go~
vemo _brasileiro em pafses estrangeiros, a diplomatas,
leis essas que não tenham sidO aqui examinadas. 'o que
peço a V. Ex• é isenção de julgamCrito e tempo para que
o Senado aprecie melhor as acusações, que foram grã.V.es,
e sobretudo que não se procure, 'indevidamente, influenciar aqueles que, por dever, devem julgar o caso no Supremo Tribunal Federal.

O Sr. Odacir Soares- V. Ex-' permite um aparte?
O SR, JOS!l UNS -

Com pràzcr,

O Sr. Odacir Soares- O eminente ~emldor Fábio Lucena traz ao Plenário desta Casa, nesta. tarde, documentos que procuram instruir uriia denúncia qUe neste mesmo Plenário fez· contra o Alrii.irante Gama e Silva. Reagindo a essa denúncia considerada caluniosa, o Almirante Gama e Silva entrou, através do Procurador-Geral da
República, no Supremo Tribunal Federal, com urna representação contra o eminente SeDador Fábio Lucena.
Vem, ·hoje, o Senador Fábio LuCenã:i este Plenário e faz
um discurso onde procura demonstrar a procedência da
acusação anteriormente formulada, e exibe da tribuna
documentos ou fotocópias de documentos que, a seu ver,
instruiriam-a sua dênúncia. CrCio que anafisilr profUndamente a origem e o teor desses documentos numa sessão

plenáiia do Senado Federal seria tarefa absolutamente
inócua, até porque esta sessão precisaria transformar-se
praticamente numa audiência de carâter judicial. Isso é
muito mais difícil exatamente polque a matéria, hoje, se
encontra subjudice, se encontra no Supremo Tribunal
Federal, onde o eminente Senador Fábio Lucena vai ter
oportunidade, se citado, para defender-se, se o Supremo
receber a representação, de arguir a exceção da verdade e
provar que as acusações aqui formuladas são procedentes. De modo que, a meu ver, nesta tarde, nós retiramos,
c-Õm esses debates uma lição profundamente construtiva
de que vivemos neste País um processo demOcrático,
poique em outras épocas, Pricipalmente quando v-igia o
Al-5, ainda, talvez a denúncia do eminente Senador Fábio Lucena não tivesse, hoje, sendo objeto de urna representação no Supremo Tribunal Federal e hoje está. S.
Ex• vai ter a oportu11idade de provar no Supremo Tribunal Federal que as acusações que fez procedem. De
modo que, feitas estas observações, e agradeço a V. Ex•
ter-me permitido formulá-Ias, creio que oforum adequado para que o Senador Fábio Lucena faça prova das acusações que formulou, é uma oportunidade excelente para
que isso ocorra, é o Plenário do Supremo Tribunal Federal.
O SR. iós~ LINS - Agradeço a V. Ex• a sua intervenção. Esta, realmente, é uma conclusão importante. O
lugar da acusação, ora feita pelo nobre Senador Fábio
Lucena, não é a tribuna desta Casa. Aliás é S. Ex• -que
responde, se não me engano, a processo junto ao Supremo_ Tribunal Federal, movido pelo próprio _ContraAlmirante Roberto da Gama e Silva. O STF é então o lugar conveniente, ao qual S. Ex• deve encaminhar se arrazoado e, quem sabe, a sua própria defesa.
O Sr. Hélio Cueiros _:Permite V. Ex• um aparte?

O SR. JOSÉ LINS- Peço desculpas a V. Ex• Não desejo prolongar o debat~ dessa matéria. Quero apenas
lembrar que é preciso que a Justiça possa agir em toda a
sua extensão. Julgo o discurso do nobre Senador Fábio
Lucena, dada as co~dições do-processo hoje no STF, foi
de profunda inoportunidade. (Muito bem!)

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
.43•· Reunião do Conselho de Supenoisão d_o Prodasen
Aos vinte e nove dias do mês deju~bo'd.e inil novecentos e oitenta e dois~ às t 0:00 horas, na sala de reuniões da
Diretoria-Geral do senado Federàl, reúnO:se ó Conselho·
de Supervisão do PRODASEN, sob a Presidência do Dr.
,Airn~n Gueri-a Nogueira d~ Gama, Dirêtcir-Geral do ~e
- nadq Fe9,efal e Vice~ Presidente do Co_nselho._ Presentes
asSenhores Conselheiros Dr. Pedro Cavalcanti ·D'Albuqi.lerque Nettq, r;>r. Nerione Nunes Cardoso, Dr. Luiz
Carlos Lemos de Abreu e Dr. RUi O~car Dias Janiques.
Abriildo os trabalhos o Senhor Presidente, em exercício,
submete à apr~ciação ·os dois primeirós itens da paUta,
que tratam das Atas relativas as 41• e 42• Reuniões do
C~riselho de Supervisão do PRODASEN, realizadas nos
dias 18 e 27 de maio de 1982, repectivamente. As Atas
são lidas ordenadamente e aprovadas por unanimídade.
Em seguida, passa-Se ao terceiro item da pauta ciue trata
dq procCsso PD-0092/82-7, referente aos Balan~tes e
'Dem-onstrativos Contábeis, que constiiirerll ·a Prestação
de Cóntas do quarto trimestre de 198LA palavra é concedida ao Conselheiro Luiz Carlos Lemos de Abreu qué
Seu parecer, ·concluirido favOravelmente pela sua apro'vação, em vista também do parecer favorável do Senhor
Ãu'dítor-do Seriãdo Federal, Dr. Nereu Silva Rolim .. E.
c-oloCada Cm cW;cussão a matêria. Não -havendo quem a
queira díscul:iiO se-nhor Presidente a coloca em votação,
sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade,
passâ-se ao quarto item da pauta, relativo à Prestação de
Contas do exercício de 1981, do FUNDASEN- Fundo
de Informática e Processamento de Dados do Senado
Federal, constante do processo PD-0278/82-3. A palavra
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é concedida ao relator do processo, o Conselheiro Luiz
- Carlos Lemos de Abreu que lê seu parecer favorável à
aprovação do mesmo, em que considera tambêm o parecer favorável do Senhor Auditor do Senado Federal, Dr.
Nereu Silva Rolim. O Senhor Presidente coloca o assunto em discussão_. Não havendo quem o queira discutir, é
posto em votação sendo aprovado por unanimidade.
Continuando os trabalhos passa-se ao quinto item da
pauta relativo à Prestação de Contas do PRODASEN e
FUNDASEN, referente ao primeiro trimestre de 1982,
constante do processo PD-0185/82-5. A palavra é concedida ao relator do processo, o Conselheiro Luiz Carlos
Lemos-de- Abreu que tê Seu parecer favorável à aprovação da referida prestação de contas, tendo em vista
ainda, o parecer favorável do Senhor Auditor do Senado
Federal. O Senhor Presidente coloca eni discussão a matéria e não havendo quem a queira discu_tir, é colocada
em votação,
43• Reunião do Conselho de Supervisão do PRODASEN
Sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Passase ao sexto item da pauta, processo PD-0259/82-9, Relatório Mensal Orçamentário e Financeiro do PRODASEN, relativo ao mês de maio de 1982. S dada a palavra
ao Dr. Luiz Carlos Lemos de Abreu que lê o seu parecer
ao Conselho, _opinando favoravelmente à aprovação do
mencionado Relatório por estar plenamente dentro da
programação prevista, permitindo o cumprimento dos
programas de trabalho e colaborando sobretudo com a
gestão dos atas e fatos da Administração Financeira.
Colocado em votação, é o parecer do relator aprovado
por unanimidade. Tendo sido esgotados os itens da pauta, o Senhor Presidente fraquia a palavra aos presentes
para tratar de assuntos gerais. O Diretor-Executivo do
PRODASEN expõe, então, a nova perspectiva sugerida,
recentemente, para o parque computacional do PRODASEN, em vis~a do laçamento pela IBM do Brasil
Ltda, do computa.dor IBM/3083. Esclarece o Diretor
Executivo que na Reunião do Conselho do dia 18 de
maio próximo passado; ao expor sobre o Plano de Equipamentos do PR:ODASEN, não havia sido lançado oreferido. equipamento. razão pela qual não foi proposta a
sua aquisiçãO naquela oportunidade, Discorrendo longa·
mente sobre O assunto e esclarecendo as diVersas dóvidas
levantadas pelos. Senhores Conselheiros, o : Dii"etorExecutivo do PRODASEN conclui ser mais indicado
para o Org~o a aquisição deste equipamento· lançado
pela IBM do Brasil Ltda. Após longas discussões envolvendo inclusive aspectos financeiros, o Conselho apro..vou por unanimidade propostas pelo Diretor Executivo,
· quais sejam: J9)_co1ocaç o PRODÃsEN na fila de clientes para a aquisição do computador JJ3M/3083, e demais
e~uiparnentos do processamento de dados. necessários ao
seu funcionamento; 29) manter entendimentos com o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal para
obtenção jUnto à Secretãria de Planejamento da Presi'dêriCia dã R.Cpúbfi~a ~-SEPLAN, dos. recurSoS finaitceiros necessários;·39) proceder oS entendimentOs· junto à
Pr«Sidência do Senado 'Federal para obter autorização
para a irilportaÇão.de equipafnen!osi 49) amilisar a possível destinação parã o equípamentó atual IBM-370/158,
·que é do patfirnõ'ni-o do PRODASEN: O _ConselhO autoriza~ dispensa de'licitação para a contratação dos referidos equipamentos e deterniina ao Diretór ExecUtivo que
mantenha os Senhores Conselheiros sempre informados
dos resultâdos dessas medidas, determinando·, aíilda, a
participação do próprio Conselho no encaminhamento
desse assunto. Nada mais havendo a tratar, o S-énhor
Presidente dá por encerrada a reunião. E, para Constar,
eu, Ana Maria Merlo Marengo, Secretária do Conselho
de Supervisão, lavrei a presente ata que vai assinada pelo
Senhor Presidente e deinais membros do Conselho.
Brasília, 29 de junho de 1982.- Aimam Guerra Nogueira
da Gama, Presidente do C~nselho de Supervisão do
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PRODASEN, e:ril exercício- Pedro Cava!canti D'Albuquerque Netto- Nerione Nunes Cardoso --Luis Carlos
Lemos de Abreu --Rui Oscar Dias Janiques,

ATAS DE COMISSOES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
2' Reunião (Extraordinária), realizada
em 3 de março de 1983

Ãs nove horas e trinta minutos do dia três de março de
mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão de
Constituição e Justiça, sob a presidência do Senhor Senador Murilo badaró, Presidente, reúne-se a Comissão
de Constituição e Justiça, com a presença dos Senhores
Senadores João ·calmon, Aderbal Jurema, Odacir Soares, Guilherme Palmeiras, Martins Filho, Helvfdio Nunes, Carlos Alberto, José Ignácio, Pedro Simon; Carlos
Chiarelli e José Fragelli.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores Senadores Hélio Gueiros, José Richa, Marcondes
Gadelha e Amaral Furlan.
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. Prosse~
guindo, o Senhor Presidente, Senador Murilo badaró
passa a presidência ao Senador José Fragelli, para rela~
tar o único item da pauta.
O Senador José Fragelli torna a Reunião em caráter
secreto para apreciação da matéria, MENSAGEM n9 43
de 1983, do Senhor Presidente da República submetendo
à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor JO~
SÉ FRANCISCO REZEK para exercer o cargo de Mi~
nistro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Francisco Manoel Xavier
de Albuquerque. Reaberta a Reunião e nada ·.mais ha~
vendo a tratar, encerra~se, lavrando eu Ronald Cavai~
cant Gonçalves, Assistente da Comissão, a presente Ata,
que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presiden~

te.
J• Reunião, Realizada em 9 de março de 1983
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de março
de mil novecentos e oitenta e três, na Sala da Comissão,
sob a presidência do Senhor Senador Murilo Badaró,
Presidente, reúne~se a ComiSsãO de ConsfítuiÇão ·e- Jus~
tiça, com a presença dos Senhores Senadores Marcondes
Gadelha, Pedro Simon, Odacir Soares, Martins Filho,
Helvídio Nunes, João Calmon, HéHo Gueíi-os,·Ouilher~
me Palmeiras, José Fragelli, Aderbal Jurema, Passos
Porto e Carlos Chiarelli.
Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Senhores Senadores Carlos Alberto, Amaral Furlan, José
Ignácio e José Richa.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos.os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
Reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, passa~se à apreciação das matérias constan~
tes da Pauta, na ordem determinada pelo Senhor Presi~
dente. Item 2, Projeto de lei da Câmara.n<? 34; de 1982
(Projeto de Lei n<? 452~B, de 1979 na Câmara dos Depu~
tados), que modifica a redação do Caput do artigo lO da
Lei n" 5.. 108, de 21 de setembro de 1966, Código Nacio~
nal de Trânsito. Autor: Deputado Cantídio Sampaio.
Relat.or: Senador Amaral Furlan. O Sr. Presidente, Senador Murilo Badaró, face a ausência do Relator, redis~
tribuiu o projetO ao Sr. Senador João Calmqn, que emite
parecer favorável por constitucional e jurídico. Nãõ havendo discussão, o presidente coloca em votação a matéria, que é aprovada por unanimidade. Item 3, Projeto
de Decreto Legislativo n" 14, de 1981, que altera o De~
creto Legislativo n~" 96, de 1975, que "dispõe sobre o Pecúlio Parlamentar". Autor: Senador Hugo Ramos, Relator: Senador Martins Filho. Parecer: contrário, por ín~
jurídico e inconveniente. Em discussão o parecer,: o Sr.
Senador Helvídio Nunes pede a palavra, e discorda das
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conclusões do relator por achar o projeto conveniente. O
Senhor Presidente põe em votação o parecer, que é apro~
vado. Votando pela inconveniência do parecer o Senador Helvídio Nunes. Item 4, Projeto de resolução da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9 17, de 1982
(Mensagem n9 059 de 1982, na origem), do Senhor Presi~
dente da RepúbHca, submetendo à aprovação do Senado
Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Uberlândia (MG), a contratar operação de. crédito no valor de
Cr$ 495.756.000,00. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Favorável por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Senhor Presidente põe em votação o
parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 5, Oficio
"S" n<? 39, de 1981. Do Senhor Presidente do Supremo
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, có~
pias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo
Supreino Tribunal Federal, nos autos do Recurso Ex~
traordinário.n<?-93.088-A, do Estado de São Paulo, o qual
declarou a inconstitucionalidade do artigo 54, inciso I,
letra e da Constituição daquele Estado. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: favorável, nos termos do projeto de resolução que apresenta. Não havendo discussão, o
Senhor Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 6, Oficio "S" n9 06, de
1982. Do Senhor Presidente do Supr.emo Tribunal Fede~
ral, encam.inhando ao 'Senado Federal, cópias das notas
taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n<:>
92.169~9, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 54, inciso 1, letra e, da
Constituição do Estado de Sã:o Paulo. Relator: Senador
Guilherme Palmeira. Parecer: favorável, nos termos do
Projeto de Resolução que apresenta. Não havendo dis~
cussão, o senhor Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado por unanimidade. Item ?,.Ofício "S" n<:>
27 de 1982. Do Senhor Presidente do Supremo Tribunal
Federal, remetendo ao Senado Federal, cópias das notas
t::>quigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tri~
bunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n<:>
96.908~0, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 212 do Código Tributário
do Município de Flórida Paulista, Lei n<?950 de 20.12.77,
daquele Estado. Relator: Senador Odacir Soares. Parecer. favorável, nos termos do projeto de resolução que
apresenta. Não havendo discussão, o Senhor Presidente
põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimi~
da de.
O Senhor Presidente, Senador M urilo Badaró, torna a
reunião em caráter secreto para aprecíar o item I, Men~
sagem n~ 54, de 1983. Do Senhor Presidente da Repúbli~
ca, submetendo à aprovação do Sen"ado Federal, o nome
do Doutor HÉLIO PINHEIRO DA SILVA para exercer
o cargo de Miilistro do Tribunal Federal de Recursos,
em vaga destinada ao Ministério Público Federal, decorrente da aposentadoria do Ministro Joaquim Justino Ri~
beiro. Relator: Senador Aderbal Jurema.
Reaberta a reunião e nada mais havendo a tratar,
encerra~se, lavrando eu Ronald Cavalcante Gonçalves,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo senhor Presidente.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n? 1, de 1983-CN, do senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n~ 1.965, de 25 de outubro de
1982, que 4 'c~ia cargo em comissão e função de confiança no quadro e tabela permanen~s do Ministêrio
Público Federal, e dá outras providências".

I• REUNIÃO DE (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 8 DE MARÇO DE I983.
Aos oito dias do mês de março do.ano de mil novecen·
tos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minutos, na
sala da Comissão de Economia, no Senado Federal, pre~
sentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Jorge
Ka1ume, Almir Pinto, Lourival Baptista, Claudionor

Roriz, João Lobo, Martins Filho, Mário Maia, Hélio
Gueiros, Alberto Silva e os Deputados Ossian Araripe,
Horácio Matos, Wildy Viana, Darcy Passos, Artur
Virgflio Neto, Aluísio Campos~ Sérgio Murilo, reúne~se
a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n'l' 1, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacíonat o tex.to do Decreto~lei n9 1.965, de 25 de outubro
de 1982, que ·•cria cargo em Comissão e Função de
Confiança no Quadro e Tabela Permanentes do Mínis~
tério Público Federal, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador José Ignâcio e os Deputados Augusto
Ttein, Osvaldp Melo, Flávio Bierrembach e Josê Maurício.
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 o dispositivo regimental, o Senhor Presidf:nte esclarece que.irá Proceder a eleição do Presidente
e do.Yice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor
Deputado Artur Virgílio Neto para funcionar como es~
crutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador José Ignácio .. , . , , , . , .... , . . . .

17votos

Para Vice~Presidente:
Senador João Lobo ..... , ...... ~~L· ·~L~ 16votos
Senador Martins Filho . . . . . . . . . . . . . . .
1 voto
São declarados eleitos, respectivamerile, Presidente e
V ice-Presidente, os Senhores Senadores José lgnácio e
João Lobo.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador João Lo~
bo, Vice~ Presidente, agradece, em nome do Senhor Sena~
dor José Ignácio e no seu próprio a honra com que fo~
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Osvaldo
Melo 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, serâ assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão e ir4 à
publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
o<? 02, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do D~creto-lei n'i' 1.966, de 19 de novembro de
1982, que "dispõe sobre medidas de incentivo à arrecadação de contribuições previdenciárias".
1• reunião (instalação), realizada
em 8 de março de 1983

Aos oito dias do mês de março do ano de mil novecen~
tos e oiteiiia e três, às dezessete horas, na Sala de Teu~
niões, da Comissão de Finanças,- no Senado Federal,
presentes·os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Passos
Pôrto, Jutahy Magalhães, João Lúcio, Guilherme Pai~
meira, Marcondes Gadelha, José FrageUi, Marcelo Mi~
randa, Gastão Müller, Âlvaro Dias e Deputados Nosser
Almeida, Nilson Gibson, Júlio Costamilan, COutinho
Jorge, Wagner Lago e Florisceno Paix.ão, reúne~se ã C o~
missão Mista incumbida de estud.o e parecer sobre a
Mensagem n'l' 002, de 1983-CN, do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~> 1.966, de 19 de novembro
de 1982, que "dispõe sobre medidas de incentivo à arre~
t:adação de contribuições previdenciârias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhores, Senador Odacír Soares e Deputados Vieira da
Silva, Fernando Magalhães, Josê Carlos Fagundes, Ruy
Uno e Olavo Pires.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Pôrto que declara instalada a C.omissão.
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Em obediência a dispositivo regimental, o SenllOr Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente_da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passos Pôrto convida o Senhor
Deputado Nilson Gibson para funcionar como eScrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Júlio Costamilan ... ~·...
Em branco ·---·-·······-····~~-······
Para Vice-Presideme:

15

votos
voto

Deputado Nosser Almeida . ,_,_r... . . . .
Em branco ... -.... -....... -.-.-.-_-.-.--..---,.,.,.....· .. ,-~··

15

v.otos
voto

Sã. o- declarados eleitos, respectivãmente, PrCSideri~te e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Júlio Costamilan e Nosser Almeida.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Júlio
Costamibn agradece, em nome do Senhor Deputado
Nosser Almeida e no seu própiiO,--a honra com qUi foram distinguidos e designa o- Senhor Senador Guilherme
Palmeiras para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~s-e ·a reunião, e
para constar, eu Martinho José dos Santos, Assistente de
Comissã6, lavrei a presente Ata, que; Iidã 3.provada~ será assinada pelo Senhor Pres-idente, dem'ais membios da
Comissão e írâ- à pu61iCação.

e

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n<;> 03, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n<;> 1.967, de 23 de novembro de 1982, que "altera a legislação do imposto
de renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências".
1~ Reunião (instalação), realizada
em 8 de março de 1983.
Aos oito dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e quinze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Mu,rilo Badaró, Almir
Pinto, Jorge Kalume, João Lúcio, Lourival Baptista,
Hélio GuefrOs, SevC:-ro GamCs; José Fragelli CDePUtãdos
Josias Leite, Ozanam Coelho, Vicente Guabiroba e João
Divino, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer Sobre a Mensagem n<;> 03, de 1983CN, do Senhor Presidente da República submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei n<;> 1.967, de23 de novembro de 1982, que ••Altera alegislação do imposto de renda das pessoas juridicas, e dá
outras providênciasn.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores Virgflio Tãvora, Odacir Soares, José
Ignácio e Deputados lbsen de Castro, Jaime Santana,
Aloísio Campos, Arnaldo Maciel, José Mello, Raimundo Leite e Clemir Ramos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Seilador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proCeder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor
Deputado João Divino par-a-run.cionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o Seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador José Fragelli ...._.-, ..
Em branco .......... -.. ~· ........... .

11 votos
l voto

Para Vice-Presidente:

Senador Virgílio Távora ....... ~-· ... ~ ..
Em branco ........-~-·~.-...•.. -..... .- ..

11 votosI voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senad?res José ~ragelli e
Virgílio Távora:- - AsSumindo a Presidência o ~enhor Senador José Fragelli agradece, em nome do Senhor Senador Virgílio Táyora e n_o -seu próprio, a honra com que foram distingui- dos e designa o Senhor Deputado Ozanam Coelho para
relatar _a matéria.
NaQa 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, serã ass-inada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão, e irã à publicação.

COMISSÃO MISTA
In~uJJ?bida___~e ex:am_i_na_~ e_emitir_p~recer

sobre a
Meitsag-em n'? oJ, de t-983 - CN .-do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto--lei n<;> 1.967,
de 2~-~e nove_!llbro de 1982, que "altera_a legislação
do imposto de renda das pessoas jurídicas, e dá outras
providências".
_2~ Reunião, realizada em 23 de março de 1983
AoS- virlte e trêS dfãs do mês de março do ano de mil
novece_ntos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da
Comissão de Finanças, do Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores Virgílio Távora. Murilo Badaró, Almir Pinto, João Lúcio, Lourival Baptista, Hélio Gueiros,
José Fragelli e Deputados Ozanan Coelho, Vicente Guabiroba, Arnaldo Maciel, Aloísio Campos, João Divino-e
Clemir Ramos, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 03, de
1983 ....... CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação <:lo Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n' 1.967, de 23 de novembro de 1982, que
.. altera a legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas, e dá outras providências".
Deixam de cOmparecer, po-f motivo justificado, OS Senhores Senadores Jorge Kalume, Odacir Soares, José IgnáciO, Severo Gomes e Deputados JÕsias Leite, Ibsen deCastro, Jaime Santana, José Mello e Raimundo Leite.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador José Fragelli, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
~seguida, -o_ Senhor President~e concede a P1:J.lavra ao
_ Relatai, -Sefihor Deputado Ozana~ CÕelho, qUe emite
parecer favorâ~el à Mensagem nll 03, de 1983- CN, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Em discussão o parecer, usa da palavra o Senhor Deputado Aloísio CampOs que encaminha- à Mesa um pediw
do de vista do processo, pelo periodo de vinte e quatro
horas, no que é acompanhado pelo Senhor Deputado
Arnaldo Maciel. A Presidência defere a solicitação feita,
convocando nova reunião para amanhã, dia vinte e quatro de março, às dezessete horas, nesta mesma Sala de
Reuniões, quando a Comissão delibúirá sobre o parecer
do Senhor Relator.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lída e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.
COMISSÃO MISTA.
[ncumbida de Examinar e Emitir Parecer Sobre a
Mensagem n<;> 03, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à Deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<;> 1.967, de 23 de
· novembro de 1982, que "Altera a Legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, e dá outru
providências".
3• Reunião, realizada em -24 de março de 1983.
Aos vinte e quatio -dias dO rilês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala da
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ComissãQde Fin_ançil.s, no Senado Federal, presentes os
S_enhores Seiladores Virgílio Távora, Murílo -Badar6; Almir_ Pinto, JoãOLúcio, Lourivat Baptista, Hélio Gueiros,
José Fragelli e Deputados Ozanan Coelho, Vicente Guabiroba, Aloisio Campos, Arnaldo Maciel, João Divino e
Cleinir Rãmos, Reúne-se a Comissão Mista incumbida
de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n' 03, de
1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei nll 1.967; de 23 de riov6nbro de 1982, que
"altera a legislação do imposto de :renda das pessoas juridicas, e dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores_J_9rge Kalume, Odacir Soares, José Ignácío,_ severo Gomes_ e Deputados Josias Leite, Ibsen de
Castro, Jaime Santana, José Mello e Raímundo Leite.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador José Fragelli, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata
da reunião anterior, que, logo após, é dada como aprovada.
O Senhor Presidente esclarece que na sessão de ontem,
foi concedida vista do processo aos Senhores Deputados
Aloísio Campos e Arnaldo maciel, após a leitura do parecer, pelo Senhor Relator, Deputado Ozanan Coelho,
que manifestou-se favorável à Mensagem nll 03, de 1983Cl'J, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que
.oferece como .conclusão... .
Não havendo quem queira discutir o parecer, o mesmo é posto em votação, sendo aprovado votando, contrários _e com declaração de voto, os Senhores Deputados Aloísio Cariij)os e Arnaldo Maciel e, vencido, O Senhor Senador_ Hélio Gueiros.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de Examinar e Emitir Parecer Sobre a
Mensagem n~' 04, de 1983-CN, do Senhor Presidenteda República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto--lei n<? 1.968, de 23 de novemb~ de 1982, que uAltera a Legislação do Impos-to ~~ ~e~a de Pesso!' Física residente ou domtclliada
nO ·urãsil, d-á outrOs pro-vidências.

e-

1' Reunião (Jnstalaçào}, realizada
em 8 de março de 1983
Aos oito dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala
da Comissão de Finançã.s, no Senado Federal, presentes
os Senhores Senadores João Castelo, guilherme Palmeira, João Lobo_,_Carlos Alberto, Severo GomeS, Pedro Simon, Affonso Camargo e Deputados José Lourenço,
Plínio Martins, Raimundo Asfora, João Divino e"Jiúlio
CariJso, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n<;> 04, de 1983CN, do Senhor Presidente da RePública submetendo à
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decretolei nll 1.968, de 23 de novembro de 1982, que "altera alegislação do imposto de renda de pessoa física residente
ou domiciliada no Brasil, e dá outras providências".
Deixam de-comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins, Gabriel hermes, Lenoir
Vargas, Fábio Lucena e Deputados Celso Carvalho, Renato Cordeiro, Marcelo Linhares, Freitas Neto, Teodoro Mendes e Renam Calheiros.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
João Castelo, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição _do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. distribuídas as cédu-
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las, o Senhor Senador João Castelo convida Q Senhor
Deputado DiVíno para-funcionar cõmo eScrUtinadOr.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Deputado Raimundo Asfora , ......-. -·-·-·
Em branco .. _....... ·............... :..

11 votos
L voto

Para Vice-Presidente:

Deputado Celso Carvalho.,.,._.........
Em branco.~··········-··········~··-·

11 votos

1_ypto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente. os Senhores Deputados Raimundo Asfora e Celso Carvalho.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Raimundo Asfora agradece, em nome do Senhor D_eputado
Celso Carvalho e no seu próprio, a honra com que distinguidos e designa o senhor Senador João Lobo pararelatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assitente da Comissão, lavrei a preSente Ata que,
lída e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros _da Comissão e irã à publicaçãO

São declarados eleitos, respectivamente_, Preside_nte e
Vice.-Presidente, os Senhores Senadores Gastão MUller e
João Calmon.
Assumindo a PresidênCia o Senhor Senador Gastão
MüUer agradece, em nome do Senhor Senador João Calmoo e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Oscar Alves para relatar a matéria.
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 irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 005, de 1983 (CN), do Senhor Presidente daRepública submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.969, de 25 de no"embro de 1982, qu~ "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".
,
2a. Reunião, realizada em 24 de março de 1983

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n'i' 5, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n~' ].969, de 25 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".
1• Reunião (instalação), realizada
em 8 de março de 1983
Aos oito dias do mês de março 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 Aderbal Jurema, João Calmon, Guilherme Palmeira, Gastão Miiller, Hélio Gueiros e Deputados Qly Fa._c.hin, Ferreira Martins, Oscar Alves, Emílio
Gallo, Hermes Zaneti, João Bastos, Dionísio H age, Wall
Ferraz e Jiúlio Caruso, reúne·se a Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n? 5, de
1983 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação_do_ Congresso Nacional o texto do
Decreto-lei n\' 1.969, de 25 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".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se·
nhores Senadores Tarso Dutra, Eunice Michiles, Luiz
Viana, Carlos Alberto, José Ignácio e Mário Maia e Deputados Salvador Julianelli e Mirthes Bevilacqua.
De acordo c-om o que preceitua a Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal J urema que declara instalada a CoriliSsão~
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente es_clarece que irã proceder à eleição do Presidente
e do Vice-PreSidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Deputado Oscar Alves para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Gas-tãO MUller ........... .
Senador Mário Maia ............ ..

13 votos
L voto

Para Vice-Presidente:

Senador João Calmon ............. _....
Senador Aderbal J urema .............. ,

12 votos
_2 votos

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da ComisSâo de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Mário Maia,
Aderbal Jurema, Guilherme Palmeira, GaStão MilUer,
Hélio Gueiros e-Deputados Oly Fachin, Ferreira Martins, Oscar Alves, Emílio Gallo, Mirthes BevHacqua,
Hernes Zaneti, João Bastos e Dionísio Hage, reún~se a
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem n~' 005, de 1983 (CN), do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congreso
Nacional o texto do Decreto-lei n~' l.969,de 25 de novembro de 1982, que "altera a estrutura salarial da classe
.de Professores Titular da carreira do magistério superior
das instituições federais autárquicas, dispõe sobre a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva, e
dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Tarso Outra, João Calmon, Eunice
Michiles, Luiz Viana, Carlos Alberto, José Ignâcio e Deputados Salvador JuUanelli, Wall Ferraz eJiúUo Caruso.
Hã Vendo número regimentãl, São abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão MUller, que solicita nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da reunião anterior, que logo após é dada como
aprovada.
Em seguida, o Serihor Presidente concede_a palavra ao
Relator, Deputado Oscar Alves, que emite parecer favo~
rãvet _à Mensagem n"' 005, de 1983 (CN), nos termos de
Projeto de Decreto Legislativ_o que oferece como conclusão.
Posto t:'m discussão e votação, é o parecer aprovado,
com voto vencido do Senhor Senador Hélio Gueiros.
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,
-5:c;fã assinada pelo Senhor Presidente , demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e par~r sobre a Mensagem
IV' 06, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da Re~pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nY 1.970, de 29 de no"embro de 1982, que' "elimina as frações de Cruzeiro
nas Operações de natureza orçamentária, financeira c
contábil''.
1• Reunião (instalação), realizada
em 8 de março de 1983
Aos oito dias do mês de março do ano de rnil__ngveçentos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutos, na

Março de I 983

Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins, Ju_tahy Magalhães, Odacir Soares, Marcondes Gadelha,
João Lobo, José Fragelli, Affonso camái'go, Severo Gonies, Marcelo Miranda e Deputados Josias Leite, Ozanam Coelho, Irajã Rodrigues, Casildo Maldaner e Luiz
BaccarinÇreúne-se a Comissão Mista, incumbida de estpdo e parecer sobre a Mensagem nt 06, 1983 (CN), do
_Senhor Presidente da República, submetendo à delibe- ra_ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
1.970, de 29 de novembro de 1982, que "elimíria as
frações_de Cruzeiro nas Operações de natureza orçamentãria, financeira e contãbil''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Milton Cabral, Albano Franco e Deputados Clãudio Philomeno, Manoel Novaes, Josué de
Souza, Múcio Athaíde, Moisés Pimentel e Osvaldo Nascimento.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmete, o Senhor Senador
José Fragelli, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimenfal, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distributdas as células, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado Ozanam Coelho para funcionar ·como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado lrajá Rodrigues . . . . . . . . . . . . .
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 votos
I voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Josué de Souza ....
Deputado Cláudio Philomeno

12 votos
-2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Irajá Rodrigues
e Josué de Souza.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado lrajá
Rodrigues agradece, __ em nome do Senhor Deputado Josué de Souza e no seu próprio, a honra com que foram
distingíiidos e designa o Senhor Senador Odacir Soares
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,
será assinada_ pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 10, de 1983 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do D~creto-lei n'i' 1.973, de 30 de no'\'embro de 1982, que "amplia a isenção do imposto
sobre a renda concedida às empresas de pequeno porte, e dá oõ:tràs PrOvidências".
1~

Reunião, (INSTALAÇÃO), realizada
em 16 de março de 1983

Aos dez~seis dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas, na Sala da
Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os
SC?nhores Senadores Jutahy Magalhães, Eunice Michiles,
Passos Põrto, Martins Filho, João Lúcio, Jorge Kalume,
__ Milton Cabral, Mauro Borges, Alberto SHva e Deputados José Moura, Antônio Câmara; Ciro Nogueirã, Genebaldo Correia e Odilon Salmo ria, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
nY lO, de 1973· (CN), do-Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o
texto do Decreto-lei nY 1.973, de 30 de novembro de
1982, que .. amplia a isenção do imposto sobre a renda
concedida às empresas de pequeno porte, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Marcelo Miranda, Hélio Gueiros e
Deputados Antônio Gomes, Etelvy Dantas, Mauro
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Sampaio, Balthazar de Bem e Canto, Pedro Sampaio e
Aldo Pinto.
De acordo com o que·preceitúa o- Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmeiite. o Senhor Senador
Passos Pôrto que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo -regimerital, o Senhor Presidente esclarece que irá procedef à-eleiÇão áO Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhoi Senador PassoS Põfto conVida O-SenhOr
Deputado José Moura para funcionar como escrutinador
Procedida a eleicào, verifica:S_ê_O"-:-sitfulrite ·resultado:

Para Pre.sidente;
Senador Alberto__Sílva ..... , ...... ~· ... , 13 votos
Em branco ............. -........-rv...
voto

Para Vice-Presidente:
Senador Jutahy Magalhães_, ...... -~.- •..•-_-. -U votos
Em branco·········-·-··--·~······~"'·*··- 2 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente _e
os Senhores Senadores Alberto Silva e
Jutahy Magalhães.
Assumindo a Presidência_ o Senhor Senador Alberto
Silva agradece, em nome do Senhor Senador Jutahy Magalhães e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Antônio Gomes
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
da Comissão, lavrei a presente Ata--qúC::, lida aprovãdii,
será assifiada pelo Senhor Presidente, _demais membros
da Comissão e irá ã publicação.
V ice-Presidente,

e

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 11, de 1983-CN, do Senhor Presidente da Repúbli~
ca submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n~' 1.974, de 9 de dezembro de
1982, que "dispõe sobre a criação de ca'rgos no
Grupo-Dire~ão e Assessoramento Superiores, Código
TCl.l-DAS-100, do Quadro Permanente da
Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União, e
dá outnas prolidêitcias''.
1' Reunião (Instalação), realizada
em 16 de março de 1983
Aos dezesseis dias do mês de março_ do ano de mil novecentos e oitenta e três, na Sala de Reuniões, da Comissão de Finanças no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Odacir Soares, Almir Pinto, Milton
Cabral, Saldanha Derzi, Alberto Silva, JOSé Frageili e
Deputados José Carlos Fagundes, Aécio de Borba,
Ângelo Magalhães, CaStejon Branco, Renato Viana,
João Divino e Plínio Martins, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~>
11 de 1983-CN, do SenhOr-Presidente da República submetendo à deliberação do Corigresso Nacional, o texto
do Decreto-lei n~' 1.974, de 9 de dezembro de 1982, que
..dispõe sobre a criação de cargos no Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, Código TCU-DAS-100,- do
Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de
Contas da União, e dã outras providências".
Deixam d-e comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Castelo, Moacyr Dalla, Carlos
Alberto, J aison Barreto e Deputados Victor Trovão, Gilsan de Barros, Jorge Carone e Brandão Monteiro.
De acordo com o que preceitua o Regimento COmum,
assume a Presidência, eventualmente, a presidência o Senhor Senador -Aimir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto COnvida o Senhor Deputado Aécio de B_orba para funcionar como escrutinador.
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Procedída a eleição, verifica-se o segriínte resultado:

será assinada peJO Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

Para Presidente:
Deputado PlíniO Martins , .... _...... , . 12 votos
1 voto
Em branco ............. , .•.•... ·~ .. .
Para Jlice- Presidente:
Deputado José Carlos Fagundes , . . . . . . 12 votos
Em branco , .... -, .. , ~· .o.--.-.-ç..........
1 voto
SãO ·deClarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-PreS!dente, os Senhores Deputados Plínio Martins
e José Carlos Fagundes.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Plfnio
Martins agradece, em nome do Senhor Deputado José
Carlos Fagundes e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Odacir
-So-ares para relatar a matéria.
_=---:-::N<ida mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constatar, eu, Martinho José dos Santos, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada,
será as~J!l~'!~ pelo Senhor Presidente, demais membros
·-da Coi"riissão e irá à publicaÇão. -

COMISSÃO MISTA
_Incumbida de exaJl!lnar e emitir relatório sobre a
Mensagem n~" 14, de 1983 (CN), pela qual o Senhor
Preside~e -da ReP6b1iCa comuniCa haler Vetado, to~
talmcnte, o Projeto de Lei da Câmara n~' 31, de 1981,
que ••acrescenta dispositilo ao art. 10 da lei n~" 5.890,
de 8 de junho de 1973, que altera a Legislação da Previdência Social".
1~

Reunião (ins_(alação), realiza~a
em 16 de março de 1983

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil no·
vecentos e oitenta e três, às dezessete horas, na Sala de
Reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, José Fragelli e Deputados Bonifãcio de Andrada e Francisce
Rollemberg, reúne-se a Comissão Mista do Congresso
Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório
sobre a Mensagem n~' 14, de 1983 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~' 31, de 1981,
que "acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei n~' 5.890, de
8 de junho de 1973, que altera a legislação da Previdência
So_cial".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Sena~or Moacyr Dalla e_ Deputado Amadeu
Geara.
De-acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
-Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece_ que irá proceder à eleição do Presidente
-e do V ice-Presidente da Comissão. Distribufdas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor DepUtado Bonifácio iie Aildrada para funcionar como escrutinador .
Procedida a eleição, verifica-se o seg_uinte resultado:_

Para Presidente:
Senador José Fragelli ..... , ........... ..

4 votos

Para Vice-Presidente:
Senador Almir Pinto ................... _3 votos
Em branco .................... , . • • . . .
1 voto
São_ declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidc!ilte, os Senhores Senadores José Fragelli e
Atmir Pinto.
-Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Fragelli agradece, em nome do Senhor Senador Almir Pinto
e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e
designa o Senlior -Deputado Francisco Rollemberg para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
parã constar, eu, Frederic Pinheiro Barreira, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,

COMISSÃO MISTA
IncUmbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n9 16, de J983~CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do COngresso
Nacional o texto do Decreto--lei n~" 1977, de 20 de de-zembro de 1982, que ..prorroga prazos de vigência de
decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às alfquo~
tas do imposto de Importação, e dá outras providên~
cias''.
t• Reunião (Instalação), realizada
em 16 de março de 1983
Aos dezesseis dias do mês de março de ano· de mil novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e dez-minu·
loS, na Sala da -comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora,
Raimundo Parente, Gaivão Modesto, Lomanto Júnior,
Passos Porto, Jutahy Magalhães, Alberto Silva, Hélio
Gu_eiros, Mario M"aia e Deputados Adroaldo CampOs,
Enoc Vieira, Aloisio Campos e Jorge Medauar, reúne-se
a Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n~> 16, de 1983-CN, do Senhor
Presidente da República, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n' 1977, de 20
de dezembro de 1982, que "prorroga prazos de vigência
de decretos-leis que dispõem s-obre acréscimos às alíquotas do imposto de importação, e dã outras providências",
Deixam de comparecer, por motivO justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Fábio Lucena e Deputa·
dos Bento Porto, Jonathas Nunes, Milton Brandão,jos~
Mello, Luiz Henrique, Teodoro Mendes e Nilton Alves.
De acordo com que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Virgílio Távora, -que declara instalada a Comissão.
Em obediência a disposítivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu·
las, o Senhor Senador.Virgnio Távora coilvida o Senhor
Deputado Enoc Vieira para funcionar cOmO escrutina·
dor.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador Albçrto Silva ... , ! , . _ . . . . . . . . •.• 12 votos
Em branco ................... _. --· --~-- .-.
1 voto
Para Vice-Presidente:._
Senador Gaivão Modesto ... ~·. . . . . . . . . 12 votos
Em branco ..............-. . . . . . • • . . . . . . . hoto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
V-fc~-President~, os Senhores Senadores Alberto Silva e
Gaivão Modesto.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alberto
Silva agradece, em nome do Senhor Senador Gaivão
Modesto e no seu próQrio, a honra com que foram distinguidos e designa ao Senhor Deputado Adroaldo Cam-J5os para "relatar a matêría.
_
-- Nada ·mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu', Helena Isnard Accauhy Sarres do San. tos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
l1da e- aprovadli, será assinada pelo Senhor PresidCnte,
demais Membros da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n~>17, de J983~CN, do Senhor Presidente
da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o t_!xto do Decreto-lei n~" 1.978, de 21 de
dezembro de 1982, que "estimula a capitalização de
empresas, e dá outras providências".
1' Reunião (lNSTALAÇÃO), realizada
em 16 de março de 1983
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de mil novicentos e oitenta e três. às dezessete horas e vinte minu~
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tos, na Sala da Comissão de FinanÇas, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Gab'riel Hermes,
Milton Cabral, Martins Filho, Lourival Baptista, Jutah:y
Magalhães, Affonso Camargo, Saldanha Derzi, Hélio
Gueiros e Deputados Mozarildo Cavalcanti, Paulo
Guerra, Renato Johnson, José Uisses, João Agripino e
Siefried.Heuser, reúne-se a Comissão Mista do. Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir Parecer
sobre a Mensagem nv 17, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à ·deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n\' 1.978, de 21 de
dezembro de 1982, que "estimula a capitalização de empresas, e dá outras providências.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins, Lenoir Vargas, Jaison Barreto e Deputados Ronaldo Canedo, Levy Dias, Haroldo
Lima, Gustavo Faria e Oswaldo Nascimento.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Gabriel
Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuidas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Siegfried Heuser para funcionar comO escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se O ·seguinte resultado:

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado Paulo Guerra, Vice-Presidente,
no exercfcio da Presidência, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, é dada como ·aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senhor Senador Martins Filho, que emite
parecer favorável à Mensagem n'i' 17, de l9S3~CN, nos
_termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece
como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado,
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e
irá à publicação.

Para Presidente:
Deputado Haroldo Lima . . . . . . . . . . . . • . 13 votos
Em branco ................. ~;.- .•.... ~ -I voto

Aos dezesseis 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 Finanças, no Senado
Federal, presetifes os Senhores Senadores Almir Pinto,
João Lúcio, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Raimundo Parente, Affonso Camargo, Gastão MUller e Deputados Saramago Pinheiro, Jutahy Júnior, Irajá Rodrigues,
Moisês Pimentel e José Frejat, reúne-se a Comissão Mis• ta incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem o\'
18, de 1983-(CN), do Senhor Presidente da. República
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nq 1.979, de 22 de dezembro de 1982,
que "altera a legislação do imposto de renda na fonte, relativa ii domiciliados no Pais".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Seiladores Virgílio Távora, Moacyr Duarte. José
lgnácio, Henrique Santillo e Deputados Wolney Siqueira, Paulo Melro, Magno Bacelar, Múcio Athaíde, Luiz
Baccarini e Walmor de Luca.
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 3. dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor SenadQr Almir Pinto convida o Senhor Deputado Irajá Rodrigues para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifiCã-se o seguinte resultado:

Para Vice-Presidente:
Deputado Paulo Guerra ............. , .-- 1.3 votos
Em branco .. ~ ................... ·n-· • •
1 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Haroldo Lima e
Paulo Guerra.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Paulo
Guerra, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor
Deputado Haroldo Lima e no seu própiio, a honra com
que foram distinguidos e des.igna o Senhor Martins Filho
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão ·e· irã à publicaçã·o.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n9 17, de 1983-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.978, de 21 de dezembro de 1982, que "estimula a capitalização das
empresas, e dá outras providências".
2• Reunião, realizada em 24 de março de 1983
Aos vinte e quatro dias do mês de márço 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 Gabriel Hermes, José Lins, Martins
Filho, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Affonso
Camargo e Deputados Mozarildo Cavalcanti, Paulo
Guerra, Renato Johnson, José Ulisses, Siegfried Heuser,
João Agripino e-Gustavo de Faria, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem- n~ ·17,. -de 1983~CN,. do-Senhor- Presidente- da
República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.978, de21 de dezembro
de 1982, que ''estii:iiula a capitalização das empresas, e
dã outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores Milton Cabral, Lenoir Vargas, Saldanha Derzi, J aison Barreto, Hêlio Gueiros e Deputados
Levy Dias, Ronaldo Canedo, Haroldo Lima e Oswaldo
Nascimento.

COMISSÃO MISTA
lncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n\> 18, de 1983-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do CongreS9o Nacional
o texto do Decreto-lei nq 1.979, de 22 de dezembro de
1982, que "altera a legislaçio do Imposto de Renda
na fonte, relativa a domiciliados no País".
1• Reunião (lnstalação), realizada
em 16 de março de 1983

Para Presidente:
Senador Henrique Santillo . . . . . . . . . . . .
Em branco..........................

11 votos
I voto

Para Vice-Presidente:
Senador Jorge Kalume .......... -.....
Embranco ..........•......•.•.......•

lO votos
2votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e

Vice-,Presidente,..o.s.. Senhoxes__$enado.res._Henriq.u.e_.Santillo e Jorge Kalume.
Tendo em vista a ausência do Presidente eleito, assume a Presidência o Senhor Senador Jorge Kalume que
agradece, em nome do Senhor Senador Henrique Santillo _e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Jutahy Júnior para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho RoCha, Assistente
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da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n'i' 20, de 1983- (CN), pela qual o Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara nq 144, de
1982 (nq 6.740/82, na origem), que "acrescenta i
constituição básica da Universidade Federal do Cear6
o Centro de Ciências J urídfcas, assegurando-se a restauração da denominação de Faculdade de Direito''·
I' Reunião (Instalaçio),
em 16 de março de 1983

Aos dezesseis dias, do mês de março, do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e dez minutos, na Sala da ComisSão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores João Calmon,
Pedro Simon e Deputados Nosser Almeida e Diogo Nomura, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem nq 20, de 1983.- (CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câinara nq 144, de 1982 (n\'
6.740/82, na origem), que .. acrescenta à constituição básica da Universidade Federal do Ceará o Centro de Ciências Jurídicas, assegurando-se a restauração da denominação de Faculdade de Direito ...
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores: Senador Aderbal Jurema e Deputado Rosa Flores.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
João Calmon, ·que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Co.missão. Distribu(das as cédulas, o Senhor Senador João Calmon convida o Senhor
Deputado Diogo Nomura para funcionar como escruti·
nado r.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
SenadOr Pedro Simon ...-. . . . . . . ... . . . . . -~3 votos
Senador João Calmon ....... , r•......
I voto
Para Vice-Presldente:
Senador Aderbal Jurema ...... ~·-· .. r• ••
Em branco .. ,_........... ~· .. ~ ....•. "'

3 votos
t_yoto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente os Senhor~ .Senador~s Pedro Simon c
Aderbal Jurema.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Pedro Simon agradece, em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nosser Almeida para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, 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\' 22, de_1_983-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso NaR
clonai o texto do Decreto-lei nq 1.981, de 27 de dezembro de 1982, que "estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercício de 1983, e dá outras providências".
1~ Reunião (Instalação), realizada
em 22 de março de 1983
AÕs vinte e dois dias do mês de triarço do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e quinze
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minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no _Senado
Federal, presentes os S~nhores .Senadores José Lins, Raí.
mundo Parente, João Lúcio, Gaivão Modesto,

Claudio~

nor Roriz, Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, José
FrageUi e Deputados Alceni Guerra, Jairo Magalhães,
Milton Figueiredo e Brandão Monteiro, reúne--se a Cow
missão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mensagem nl' 22, de 1983-(CN), do SenhOr--PreSii:lf:nte da
República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.981, de27 de dezembrode 1982, que "estabelece contenção de despesas orçamentárias para o exercido de 1983; e dâ outras providêri:.
cias".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Itamar Franco, Pedro Simon, Severo
Gomes e Deputados Tapety Júnior, Aécio Cunha, Inocêncio Oliveira, Wilson Vaz, Alufzio Bezerra, Brabo de
Carvalho e Olivir Gabardo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a PresidênCia; eVentu"afmerite; o senhOr senadOIJosé Fragelli que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a. eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador José Fragelli convida o Senhor
Deputado Jairo Magalhães para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:

Senador Pedro Simon . , . . . . . . . . . . . . . . .
Em branco ..... .

11 votos
1 voto

dOs José Burnett, Eduardo Galil, Coutinho Jorge e Jacques D'Ornellas.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediênci~ a-dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado José Ulisses para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
_ Para Presldenttt:
Senador Mauro Borges
Em branco ......
_! •

• •

• •

Para Vice-Presidente:
Senador Jatahy Magalhães . . . . . .

10 votos
2 votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores-Sena-dOres Pedro Simon eGaivão Modesto.
Devido a ausência do Presi_dente eleito, assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Gaivão Modesto que agradece, em nome do Senhor Sena_dor Pedro_
Simon e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Inocêncio Oliveira
para relatar a matéria.
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,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de
Lei tt:' 1, de 1983- (CN), que "altera a Lei n9 6.227,
de 14 de julho de 1975. que autorizou a constitui'l:io
da Indústria de Material Bélico do Brasil - 1MBEL".
I• Reunião (Instalação), realizada
em 9 de março de 1983
Aos nove dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e vinte minutos,
na Sala de Reuniões da Comissão de Finanças, no Sena~
do Federal, presentes os Se11hores Senadores Luiz Cavai~
cante, Lourival Baptista, Jorge Kalume, Almir Pinto,
Passos Pôrto, Jutahy Magalhães, Mauro Borges, José
Fragelli e Deputados Francisco Rollemberg, Italo Conti,
StéHo Dias, Antônio Câmara, Sfegfried Heuser, José
Ulisses e C irO Nogueira, reúne~ se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer
sobre o Projeto de Lei n9 1, de 1983 -(CN), que "altera
a Lei n'16,227, de 14 de julho de_l975, que autorizou a_
constituição da Indústria de Material Bélico do BrasilIMBEL".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Senadores João Lobo, Saldanha Derzi e Deputa-
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~ 121, de 1982- CN, do Senhor Presidente daRe-pública submetendo à deliberação do Congresso Na~
cional o teXto do D~;!Creto-lei n9 1.958, de 09 de setembro de 198:2, que "extingue o Certificado de Re-gularidade de Situação - CRS e o Certificado de
Quitação- CQ, reduz os casos de exigência de pro~
va de quitação para com a Previdência Social e dá ou~
tras providências".

i~ Reunião (INSTALAÇÃO), realizada
em 30 de novembro de 1982

14 votos
l voto
13 v:otos

Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 .votOS
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Mauro Borges e
Juiahy Magalhães.
Assuinindo a Presidência o Senhor Senador Mauro
BÕfges agr8.dece, em nome do Senhor Senador Jutahy
Magalhães e no seu próprio, a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado FranCisco
Rollemberg para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Frederic Pinheiro -ªai-reira, Assistente
de CÕmissã'?, la~r~i ~ presente Atã. qUe, lida e ã.provada,
será ~s~inada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e frá à publicação.

Para Vice-Presidente:

Senador Gaivão Modesto ........-. . . . . .
Em branco ....... -~.-....... -.~·-~······
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COMISSÃO MISTA
Irlcumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n" 120, de 1982 - ( CN), do Senhor Presidente da
República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto-lei n'l 1.957, de 31 de
agosto de 1982, que "revoga o artigo 5'1 da Lei n~'
6.263, de 18 de novembro de 1975''.
2• Reunião, realizada em 22 de março de 1983
-Aos vinte e dois -cÚas do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e três, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala da Comissão de Finanças, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, João Lúcio, Lourival Baptista, Almir Pinto, Lomanto Júnior, Alberto Silva, Gastão Müller, Affonso
Camargo e Deputados Israel Pinheiro Filho, Leorne Belém, Antônio Pontes e Clemir Ramos, reúne-se a Co_mis~
sãO mista incumbida- de estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 120, de 1982- (CN), do Senhor Presidente da
República. submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.957, de 31 de novembro de 1975".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores José Lins, Moacyr Dalla, Henrique
Santillo e Deputados Fernando Magalhães, José Thomaz Nonô, Oswaldo Lima Fílho, Milton Reis, Cardoso
Alves, João Gilberto e Juarez Batista.
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 Antônio Pontes, que emite pareCer
favorável à Mensagem n"' 120, de 1982- (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como
__ conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião 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.

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e dois, às dezesseis horas e quarenta e
cinco minutos, na Sala de i-euniões da Comissão de Finanças, no Senado Fede.ral, presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Passos Porto, Aloysio Chaves,
João Lúcio, Moacyr Dali a, Aderbal J urema, Alberto Sil~
va, _Affonso Camargo, Itamar Franco e Deputados
Francisco Rollemberg, Osmar Leitão e Artenir Werner,
reúne-se a ComissãO Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n"'l21, de 1982- CN, do Senhõr
Presidente da república, submetendo à deliberação do
Congresso Nacional o_ t~xto do Decreto-lei n9 1.958, de
09 de setembro de 1982, que ..extingue o Certificado de
Regularidade de Situação - CRS _e o Certificado_ de
Quitação --CQ, reduz os casos de exigência de prova de
_quitação para com a Previdência Socjal e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Henrique Santillo e Deputados João
Alves, Ant§nio Amaral, Vivaldo Frota, Júlio Costamilan, Sílvio Abreu Júnioi, Raymundo Urbano, Geraldo
Fleming e Jorge Çury.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum.
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
sidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas o Senhor Senador Aderbal Jurema convida o Senhor
Senador Affonso C amargo para funcionar como escrutinador.
Para Presidente:
Deputado Sílvio Abreu Júnior..
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .

12 votos
I voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Francisco Rollemberg . . . . . . . .
Deputado Artenir Werner....

11 votos
2 votos

São declarados eleitas, respectivamente, Presidente e
Vice-PreSidente, os Senhõres Deputados Sílvio Abreu
Júnior e Francisco Rotlemberg.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francisco Rollemberg, Více-Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Senhor Sílvio Abreu Júnior e no seu próprio, a fionra com que foram distingUidos e designa o Senhor Senador Aderbal Jure:ma parare!atar 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,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n'i' 125, de 1982-CN, do Senhor Presidente
da República submetendo à deliberação do Congresso
Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.962, de l"' de outubro de 1982, que "~lispõe sobre a retribuição dos
professOres do Magistério da Marinha, e dá outras
providências".
2• Reunião-~ fealizada em 23 de março de 1983
Aos vinte e três do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e três, às dezesseis horas e trinta minu-
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tos, na Sala da Comissàõ de finariÇas, no Seriado ·Federal, presentes os Senhores Senadores Almir Pinto, Ader~
bal Jurema, Lourival Baptista, Passos Pôrto, João Lúcio, Gastão Müller, Alberto Silva e DePUtados José Ribamar Machado, Salvador Junianelli, Mirthes BevHacqua, Hermes Zaneti, Dionísio-Hagee-Wa1tà ·casanova,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de "exaffiillar e
emitir parecer sobre a Mensagem n<.> 125, de 1982-CN, do
Senhor Presldenú- da R.i::póbiica- submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~"
1.962, de J9 de utubro de 1982, que "dispõe sobre a retribuição dos professores do Magistário dS: Marinha, e dá
outras providê-ncias".
oeíxarii de cCun.parecer, põr nlotiVojustificado, os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Amaral Peixoto,
José Ignâcio, AffonsO Caffiaigo e Deputados RômulO
Gaivão, Darcllio Ãyies, João Faustino, Oli_vir Gabardo
e Agenor Maria.
Havendo número regimental, São abertos os tni.balhos
pelo Senhor Senacfõr Almir· Pinto, Presidente Evéntual,
que solicita, nOs termos regirrietltais, a dispénsa da leitura da Ata da reunião anterior; que, logo após, é dada
como aprovada.
o- Senhor Presidente coffiunica o iecebiffietito de Ofício-s das Lideranças Partidárias indicando novos integrantes da Comissão, em virtude da proporcionalidade
do Cong-resso Nacional: pelo Partido Dcri:JocrâlíCo Social (PDS): Senadores Aderbal Jurema,-i.ouriva-1 B-aptiSta, Passos Pôrto, Almír Pínto, João Lúcio, Jutahy Magalhães, Amaral Peixoto e Deputados losé Ribamar Machado, Rômulo Gaivão, Darcílio Ayres, Salvador JUlianelli, João Faustino; pelo Partido do Mov-imentO-õerrlocrático Brasileiro (PMDB): Senadores José Ignãcio,
Gastão Müller, Affonso Camargo, Alberto Sllva e Deputados Hermes Zaneti, Mirthe_s Bevilacqúa, Olivir Gabardo, Agenor Maria, Dionlsio"Hagc e, finalmente, pelo
Partido Democrático Trabalhi.sta (PTB), o Deputado
Walter Casànova.
Em seguida, o seiihof Piesidente-esdãreCe que irá proceder nova eleição para Vice-Presidente da Comissão,

tendo em vista: a subStiti..I!Ção do Senhor Deputado Ary :
Kffury, anterionnente eleito para o cargO. Distribuídas
as cédulas. o Senhor Senador Almír Pinto convida o Senhor Deputado Dionísio Hage para funcionar como escrutinador?
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Vic_e_-Presidente:
Deputado José Ribamar Machado . . . . . 11 votos
Em branco .......... ~· ... ,_. __..... _.. ·-·---= 2 votos
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José Ríbamar Machado, V ice-Presidente, agradeCe a honia com
que foi distinguido e concede a palavra ao- Relator, Senhor Senador Lourival Baptista, que emite pare_cer fa-vo·rãvel_ -à Mensagem n9 125, de 1982-êN, Dos termos de
Projeto de Decreto Legislativo que oferece_c_omo conclusão.
Posto em discussão e votação, é o parecer ãj:lrovadO,
· sem restriçOis: - -- Nada mais havendo a tratar, encerfa-se a reurilão e,
para constar, eu, Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistentes da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
.demaiS Membros da Coni.iss'ãO e irá" à publicãÇâo. .
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n~' 126, de 1982-(CN), do Senhor Presidente da Re-públÍca, subnletendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n<;> 1.963, de 14 de ou-

tubro de 1982, que ''dispõe sobre recursos do Programa Nacional de Política Fundiária, sobre finanCiamento de projetas de construção de casa para o trabalhador rural, e dá outras providências".
2~

Reunião, realizada em 22 de março de 1983

Aos-vinte e dois dias, do mês de mãrÇO- do ano de míl
nóVéceõtOs e oitenta e três,- às- deZoitO horas, na Sala da

Março de 1983

Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os
Senhores Senadores Jutahy Magalhães, João LúciO,
Lourival Baptista, Raimundo Parente, Almir Pinto,
Aderbal Jurema, José Fragelli, Jaison Barreto, Gastão
MUJ!er e Deputados Albérico Cordeiro, Ângelo Magalhães e Mi~ton ~igueiredo~ reúne-se a Comissão Mistaincumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~> 126,
de 1982-(CN), do Senhor Presidente da República, -subffietendo à deliberação do Congresso Nacional o textodo Decreto-lei nl' 1.963, de 14 de outubm de 1982, que
"dispõe sobie recursos do Programa Nacional de Política Fundiária, sobre financiamento de projetas de construção de casa para o trabalhador rural, e dá outras providéncias".
DeiXam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo e Pedro Simon, e os SenhoreS Deputados Manoel Novaes,_Milton Brandão, Àlvaro
Gaudêncio, Aníbal Teixeira, Elquisson Soares, Jackson
Barreto, Domingos Leonelli e Aldo Pinto,
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Gastão Müller, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
A~~ da reunião anterior, que logo após é dada como
aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao
Relator, DePutado A Ibérico Cordeiro, que emite parecer
favorável à Mensagem nl' 126, de 1982-(CN), nõs-tt~fmos
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê: o parecer aprovado,
com voto contrário do Senhor Deputado Milton Figueiredo.
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, llda e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.

